
 

Uchwała Nr XXXVII/235/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 3 lipca 2020 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 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) 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.2019 poz.2010 ze zm.)  

 

 

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. 

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 9,50 zł 

miesięcznie 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 38,00 zł miesięcznie za 1m³ zużytej wody z danej 

nieruchomości. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 0,20 zł miesięcznie 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 przyjmuję 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 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 6 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr X/57/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku                     

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi               

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 7 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 września 

2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

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 oraz obligatoryjne 

zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym- 

zmiana jest skutkiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2019 poz.2010 ze.zm.). Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 6 września 2019 

roku nakładając na samorządy oraz mieszkańców kolejne wymagania związane z gospodarką 

odpadami komunalnymi. Główną przyczyną wzrostu cen za odbiór odpadów są wyższe 

stawki za przetwarzanie oraz ich składowanie w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych. Kolejnym powodem podniesienia opłat jest również znaczne 

zwiększenie ilości odpadów, a także wzrost opłaty marszałkowskiej od 2018 roku.                     

W celu zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kosakowo 

konieczny jest wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

zaproponowanej w przedłożonej uchwale. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 

selektywne zbieranie odpadów komunalnych przez mieszkańców jest obowiązkiem 

ustawowym. Powyższe oznacza, że nie będzie już możliwe zadeklarowanie nieprowadzenia 

selektywnego zbierania odpadów i ponoszenia z tego tytułu opłaty podwyższonej. O braku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości informować Urząd będzie 

firma wywozowa, co będzie skutkować wydaniem przez Wójta decyzji o naliczeniu opłaty 

podwyższonej. 

Zgodnie z kolei z art. 6k ust. 3 znowelizowanej w dniu 19 lipca 2019r. ustawy rada 

gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych                   

w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej                       

niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej, ponoszonej w przypadku selektywnego 

zbierania odpadów. Proponuje się, aby w gminie Kosakowo stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w przypadku nie prowadzenia selektywnego ich zbierania stanowiła 

czterokrotność stawki podstawowej, tj.: 38,00 zł 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcia przedmiotowej uchwały  

w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 


