
Uchwała Nr XVII/84/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 6l ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399). 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

1) Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz za kwartał 

w następujących terminach: 

a. za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku, 

b. za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku, 

c. za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku, 

d. za IV kwartał do dnia 15 października danego roku. 

2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana na wskazany rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Kosakowo. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XXXVI/108/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 

roku  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

 
 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) Uchwałą nr XXXVI/108/2012  

z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Kosakowo określiła termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 W uchwale przyjęto kwartalny tryb uiszczania ww. opłat, z możliwością wnoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w celu ułatwienia 

właścicielom nieruchomości wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku.  

Nowelizacje ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wprowadziły kolejno szereg zmian w sposobie gospodarowania odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją zapisu wynikającego  

z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87), gdzie 

ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane  

na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc 

na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia  

w życie niniejszej ustawy.  

Uchwała w niniejszej treści zachowuje dotychczasowy sposób uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały  

w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 

 


