
Uchwała Nr LXXX/580/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 października 2022 roku 

 

 
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym                  

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zmianami) i art. 6k ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 i ust 4a 

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

z 2022r., poz. 1297 ze zmianami.)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,                     

w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości.  

2. Na terenie gminy Kosakowo opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn 

zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki określonej w § 2.  

3. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uwzględnia się 

ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe. Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości 

bezpowrotnie zużytej wody, której wielkość zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości    

11,00 zł za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych                  

w sposób selektywny, w wysokości 44,00 zł za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości. 

 

§ 3 

 

1. Podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 

bieżącym stanowić będzie średnia miesięczna ilość zużytej wody za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia wyciągnięta ze zużycia wody za rok poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej  

w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 



właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Za zmianę przyjmuje 

się zwiększenie bądź zmniejszenie podstawy opłaty tj. rocznego zużycia wody o wartość 

nie mniejszą niż 5 m3 w skali roku.  

3. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego roku, podstawę 

wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia 

roczna ilość zużytej wody za okres, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie mniejszy 

jednak niż 3 miesiące. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużytej 

wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej, brak podlicznika 

na bezpowrotnie zużytą wodę, własne ujęcie) oraz w przypadku zmiany właściciela 

nieruchomości, opłatę ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody                        

na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, według obowiązującego 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody. Na terenie Gminy Kosakowo przyjmuje się 3 m3 miesięcznie na każdą 

zamieszkującą osobę wskazaną w deklaracji. 

2. Dla nieruchomości zamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz 

gospodarstw rolnych nie posiadających osobnego opomiarowania zużycia wody istnieje 

możliwość naliczania opłaty na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Na terenie 

Gminy Kosakowo przyjmuje się 3 m3 miesięcznie na każdą zamieszkującą osobę 

wskazaną w deklaracji.  

3. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, pierwszą wysokość opłaty  

za gospodarowanie odpadami oblicza się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych według obowiązującego 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody. Na terenie Gminy Kosakowo przyjmuje się 3 m3 miesięcznie na każdą 

zamieszkującą osobę wskazaną w deklaracji. Nie wcześniej niż po trzech miesiącach  

od daty zamieszkania składa się deklarację zmieniającą wykazując zużycie wody za ten 

okres - od momentu zamieszkania do momentu złożenia deklaracji. 

 

§ 5 

 

1. Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 0,20 zł/1m3/miesiąc. 

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie pierwszej lub nowej deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, w której zadeklarowany zostanie kompostownik 

przydomowy oraz wyliczenie opłaty uwzględniającej ulgę. 

3. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył 

deklarację, o której mowa w ust. 2. 

4. Utrata zwolnienia następuje w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego. 



2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wymagania 

dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne                     

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określone są w uchwale w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo. 

3) Uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin 

w celu weryfikacji zgodności deklaracji kompostownika ze stanem faktycznym. 

5. Właściciel nieruchomości zostanie poinformowany w drodze decyzji wydanej przez 

wójta gminy o utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1. Utrata                         

ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie                          

co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 4. 

6. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić                    

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa 

do tego zwolnienia stała się ostateczna. Warunkiem niezbędnym do ponownego 

skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 7 

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr LXII/468/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne                                   

w kompostowniku przydomowym oraz Uchwała Rady Gminy Kosakowo                                       

Nr LXXIX/573/2022 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

§ 8 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

Uchwała w niniejszej treści zachowuje dotychczasową metodę ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega ustalenie wysokości stawki                     

za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz określenie wysokości opłaty za niewypełnienie 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Analiza dochodów i wydatków po przeprowadzonym przetargu na odbiór                              

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kosakowo wykazała,                           

iż utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecnym 

poziomie zagraża powiększającym się deficytem, który będzie wymagał pokrycia z budżetu 

gminy, co negatywnie wpłynie na możliwość finansowania innych zadań samorządu 

gminnego. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania 

odpadów komunalnych jest wzrost minimalnego wynagrodzenia i skokowy wzrost cen paliw 

oraz brak rynków zbytu dla surowców wtórnych. 

Opłaty pobierane od mieszkańców obowiązujące na dzień dzisiejszy w wysokości 9,50 zł                  

za 1m3 zużytej wody z nieruchomości nie są wystarczające do pokrycia całości kosztów 

odbioru i zagospodarowania odpadów i kosztów systemu w urzędzie Gminy w okresie 

realizacji umowy.  

W związku z powyższym, proponuje się uchwalenie stawki opłaty za odbiór                                     

i gospodarowanie odpadów w wysokości 11,00 zł za 1m3 zużytej wody z danej 

nieruchomości. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka w wysokości 44,00 zł za 1m³ 

zużytej wody z danej nieruchomości czyli 4 krotności stawki podstawowej. 

 
 


