
  Załącznik Nr 44   

  do protokołu Nr IV/19 

  z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  

  z dnia 28 marca 2019 roku 

  
Uchwała Nr IV/66/19 

Rady Miejskiej w Kwidzynie 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

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

opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 6j ust.1 pkt 2, art. 6k ust. 1, ust. 2a i ust. 3, art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629),                                                 

Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty określonej w § 4 oraz średniego miesięcznego zużycia wody  

w gospodarstwie domowym za rok poprzedni. 

§ 2. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez osobę zajmującą lokal, 

bądź budynek mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z innymi osobami z nią 

zamieszkującymi. 

§ 3. 

Do obliczenia opłaty o której mowa w § 4 nie uwzględnia się ilości bezpowrotnie zużytej wody (w tym do 

podlewania terenów zielonych), której wielkość zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza. 

§ 4. 

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 

1) 5,65 zł za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane są w sposób 

selektywny; 

2) 12,00 zł za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane są w sposób 

nieselektywny. 

§ 5. 

1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z zastrzeżeniem  

ust. 2: 

1) za miesiąc styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku; 

2) za pozostałe miesiące z dołu, do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc; 

2. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. 

uiszczona będzie do 31 lipca 2019 r. 



   

 

§ 6. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana na nadany indywidualny nr konta 

bankowego. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. 

§ 8. 

Traci moc Uchwała nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru 

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

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 maja 2019 roku.  

 

  


