
 

Uchwała Nr X/57/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

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

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

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.2018.994 t.j.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 

3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2018.1454 t.j.)  

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, określonej w art. 6j ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości 

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

2. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  

w ust. 1, zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe. 

§ 2 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny wynosi 5,50 zł/1m³ zużytej wody z danej nieruchomości. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny wynosi 14,00 zł/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 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 14 dni  

od dnia nastąpienia zmiany. 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), 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 przyjmuję się 3 

m3 miesięcznie na każdą zamieszkującą osobę wskazaną w deklaracji. 

2. 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 przyjmuję 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 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 6 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/85/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 7 

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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.  



Uzasadnienie 

 

Uchwała w niniejszej treści zachowuje dotychczasową metodę ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega ustalenie wysokości stawki tej 

opłaty.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 stycznia 2019 roku w gminie 

Kosakowo realizujemy obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO kuchenne). Kolejna frakcja 

odpadów przyczyniła się do wzrostu ceny za dodatkowy odbiór i związane z nim koszty, 

ponoszone przez firmę wywozową (tj. dodatkowe specjalistyczne pojazdy, pracownicy 

obsługujący, osobny dzień w harmonogramie przeznaczony tylko na odbiór odpadów BIO ) .   

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały  

w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 


