
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/297/2021 

RADY GMINY KOŁOBRZEG 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

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

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz  art. 6k ust. 1, ust. 3 i 4a oraz art. 6j ust.1 pkt.2, ust.3, 

ust. 3e i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 z póżn. zm. 2)), Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata stanowi iloczyn 

średniomiesięcznej ilości zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty za 1m3 zużytej wody.  

2. Dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru 

metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w taki sposób, że: 

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata naliczana jest zgodnie z ust.1; 

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie 

z treścią art.6j ust.3 ustawy opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany pojemnik. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) W przypadku nieruchomości, o której mowa w §1 ust.1 podstawą naliczenia opłaty jest średniomiesięczna 

ilość zużytej wody w nieruchomości za okres 12 poprzedzających okres rozliczeniowy na który składana 

jest deklaracja, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7, 

2) w przypadku nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody 

w nieruchomości za okres kolejnych 6 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających okres 

rozliczeniowy na który składana jest deklaracja, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7, 

3) do ilości zużytej wody nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe, tj. wody zużytej 

bezpowrotnie, 

4) w przypadku nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 podstawą naliczenia opłaty dla części mieszkalnej 

jest ilość zużytej wody tylko z tej części, 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 1834 
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2012 r. 

poz. 1648 
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5) okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy – od 1 stycznia do 31 grudnia, a zmiany ilości wody występujące 

w trakcie okresu rozliczeniowego nie wpływają na wysokość opłaty, 

6) do podstawy naliczenia opłaty nie można przyjąć ilości wody z miesięcy, w których nieruchomość nie była 

zamieszkiwana, 

7) w pierwszej deklaracji  podstawą wyliczenia opłaty jest prognozowana ilość zużytej wody na dany okres 

rozliczeniowy, licząc od miesiąca, w którym w nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec; ilość 

zużytej wody ustala się w załączniku do deklaracji jako iloczyn przeciętnej miesięcznej normy zużycia 

wody na jednego mieszkańca wynoszącej 3m3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w okresie 

przyjętym do naliczenia opłaty, 

8) w przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej sieci 

wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn przeciętnej 

miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca wynoszącej 3 m3 wody oraz liczby osób 

zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o której mowa w § 1 ust. 1 

w wysokości 10,00 zł za 1m3 zużytej wody.  

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł za 1m3 

zużytej wody. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik: 

Wielkość 

pojemnika 

(litrów) 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami (zł) 

Stawka opłaty za 

opdady 

zmieszane, 

pozostałe po 

segregacji 

Stawka opłaty 

za bioodpady 

Stawka opłaty 

za szkło 

Stawka opłaty 

za papier 

Stawka opłaty 

za tworzywa 

sztuczne i 

metale 

120 24,00 16,00 8,00 8,00 16,00 

240 48,00 32,00 16,00 16,00 32,00 

1100 210,00 144,00 72,00 72,00 144,00 

 

4. Ustala się stawkę podwyższoną opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny: 

Wielkość 

pojemnika 

(litrów) 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami  (zł) 

Stawka opłaty za 

opdady 

zmieszane, 

pozostałe po 

segregacji 

Stawka opłaty 

za bioodpady 

Stawka opłaty 

za szkło 

Stawka opłaty 

za papier 

Stawka opłaty 

za tworzywa 

sztuczne i 

metale 

120 48,00 32,00 16,00 16,00 32,00 

240 96,00 64,00 32,00 32,00 64,00 

1100 420,00 288,00 144,00 144,00 288,00 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kołobrzeg. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/221/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. 

poz. 5083 z późn. zm.). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Julian Nowicki 
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