
UCHWAŁA NR XXVI/160/20 

RADY GMINY KOBYLANKA 
z dnia  17 grudnia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia        

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 

pkt 1, ust. 3b oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się co następuje:  

 

§1. W uchwale Rady Gminy Kobylanka Nr XVIII/109/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.               

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zacho. poz. 814 z dnia 2020.02.10) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,50 zł 

miesięcznie od mieszkańca.” 

 

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 70,00 zł miesięcznie od mieszkańca.” 

 

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 

do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych 

w wysokości 4,50 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.” 

 

4) § 7 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 181,00 zł za 

rok kalendarzowy. 

3. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosi 362,00 zł rocznie.”  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

                                                                                                Alicja Ordon 

 


