
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/210/2020 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3e oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), oraz art. 18 

ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wła-

ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej jako iloczyn ilości zużytej wody z da-

nej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

2. Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1: 

1) na podstawie ilości m³ średniomiesięcznego zużycia wody w roku kalendarzowym, poprzedzającym złoże-

nie deklaracji, według wskazań wodomierzy stanowiących podstawę do rozliczeń z przedsiębiorstwem wo-

dociągowo-kanalizacyjnym; 

2) w przypadku nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub nierucho-

mości, do których woda dostarczana jest z własnych studni, przyjmuje się, iż opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zu-

życia wody zgodnej z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 wynosi 6,00 zł za 

1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości.  

2. Ustala się roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł 

z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 

24,00 zł za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości.  

4. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy właściciel 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

wynosi 720,00 zł rocznie. 
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5. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za-

budowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady ko-

munalne w kompostowniku przydomowym w stosunku do stawki opłaty o której mowa w § 2 ust. 1, ustalając 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem częściowego zwolnienia, w wy-

sokości 5,00 zł za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.  

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) Nr VI/61/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z 2015 r. poz. 1451); 

2) Nr XIII/156/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajduje 

się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6215). 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wcho-

dzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Dorota Trzebińska 
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