
 
UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r., poz. 379 i 1072), oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 4 oraz 

ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593; z 2015 r., poz. 87) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się, że w zależności od sposobu zabudowy nieruchomości położonych w Gminie Kołba-

skowo, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami ustalana będzie według na-

stępujących metod: 

1) dla zabudowy wielorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami ustalana będzie na podstawie metody, 

o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, tj. według ilości zużytej wody z danej nieruchomości; 

2) dla zabudowy jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami ustalana będzie na podstawie metody, 

o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach, tj. od każdego gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców w go-

spodarstwie domowym. 

§ 2. 1. Przez zabudowę wielorodzinną, w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się zabudowę inną niż 

jednorodzinna określona w ust. 2. 

2. Przez zabudowę jednorodzinną, w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się nieruchomość gruntową 

zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, w tym: wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

atrialnej, posiadającym funkcję mieszkalną lub zagrodową, posiadającą tylko jeden samodzielny lokal miesz-

kalny. 

§ 3. 1 Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oblicza się, jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia 

wody z danej nieruchomości z dokładnością do 0,01 m³ w okresie rozliczeniowym obejmującym poprzedni rok 

kalendarzowy oraz stawki jednostkowej ustalonej poniżej. 

2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oblicza się, jako sumę iloczynów liczby gospodarstw domowych 

danego rodzaju w danej nieruchomości oraz stawek jednostkowych ustalonych poniżej. 

§ 4. Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kołbaskowo odpowied-

nią do metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio do zabudowy jedno 

i wielorodzinnej. 

§ 5. 1. Stawka opłaty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały w stosunku do właścicieli nieruchomości, od 

których odpady są zbierane w sposób nieselektywny jest wyższa i wynosi: 

1) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 7,05 zł za 1 m³ wody zużywanej na danej nieruchomości; 
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2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej stawka miesięczna od gospodarstwa domowego wynosi 

odpowiednio do liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym: 

a) 1 osoba - 17,00 zł, 

b) 2 osoby - 34,00 zł, 

c) 3 osoby - 49,00 zł, 

d) 4 osoby - 63,00 zł, 

e) 5 osób - 70,00 zł, 

f) 6 i więcej osób - 76,00 zł. 

2. Stawka opłaty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały w stosunku do właścicieli nieruchomości, od któ-

rych odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi: 

1) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 4,50 zł za 1 m³ wody zużywanej na danej nieruchomości; 

2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej stawka miesięczna od gospodarstwa domowego wynosi 

odpowiednio do liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym: 

a) 1 osoba - 12,00 zł, 

b) 2 osoby - 24,00 zł, 

c) 3 osoby - 35,00 zł, 

d) 4 osoby - 45,00 zł, 

e) 5 osób - 50,00 zł, 

f) 6 i więcej osób - 54,00 zł. 

§ 6. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, będzie ustalona odrębną uchwałą. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII/348/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie 

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za 

pojemnik określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2345; z 2014 r. poz. 2312). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 

w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomor-

skiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbigniew Szczuplak 
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