
 

 

UCHWAŁA NR III/33/19 

RADY GMINY KOZY 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na podstawie Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 

9 stycznia 2019 r. 

Rada Gminy Kozy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł 

miesięcznie od osoby. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane w sposób inny niż wymieniony w ust. 1, 

w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby. 

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, a odpady są zbierane i odbieranie w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności: 

1) 60 litrów (0,06 m3) - 9,00 zł 

2) 80 litrów (0,08 m3) -  11,00 zł 

3) 110 litrów (0,11 m3) -  15,00 zł 

4) 120 litrów (0,12 m3) - 18,00  zł 

5) 240 litrów (0,24 m3) -  36,00 zł 

6) 1100 litrów (1,1 m3) - 150,00  zł 

7) KP-1500 litrów (1,5 m3) - 195,00  zł 

8) KP-5000 litrów (5,0 m3) - 600,00  zł 

9) KP-7000 litrów (7,0 m3) -  840,00 zł 

10) KP-10000 litrów (10 m3) - 1200,00 zł 
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2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób inny niż wymieniony w ust. 1: 

1) 60 litrów (0,06 m3) - 16,00 zł 

2) 80 litrów (0,08 m3) -  20,00 zł 

3) 110 litrów (0,11 m3) -  27,00 zł 

4) 120 litrów (0,12 m3) -  32,00 zł 

5) 240 litrów (0,24 m3) -  64,00 zł 

6) 1100 litrów (1,1 m3) -  270,00 zł 

7) KP-1500 litrów (1,5 m3) -  350,00 zł 

8) KP-5000 litrów (5,0 m3) -  1080,00 zł 

9) KP-7000 litrów (7,0 m3) -  1500,00 zł 

10) KP-10000 litrów (10 m3) - 2160,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Kozy z 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3193). 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 marca 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Miłosz Zelek 
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