
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/474/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust 3 i ust. 4a,  w związku z art. 6j ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 poz. 2361, Dz. U. 
z 2019 poz. 2020), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od gospodarstwa domowego. 

§ 2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat: 

1) za część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obliczonej według metody, o której mowa w § 1; 

2) za część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki 
opłaty określonej w § 4. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości o której 
mowa w § 1, w wysokości 58,00 zł od gospodarstwa domowego.  

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości 
o której mowa w § 1, w wysokości 116,00 zł od gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, 
o której mowa w § 2 pkt 2, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości:  

1) 1,20 zł  miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie;  

2) 0,20 zł miesięcznie za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego przekraczającej 100 m2.  

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części 
nieruchomości, o której mowa w § 2 pkt 2, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) 2,40 zł  miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie;  

2) 0,40 zł miesięcznie za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego przekraczającej 100 m2. 
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§ 5. Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 
w przydomowym kompostowniku, bioodpady stanowiące odpady komunalne. W takim wypadku wysokość 
opłaty określona zgodnie z metodą, o której mowa w § 1, pomniejszona zostanie o 7,50 zł od gospodarstwa 
domowego. 

§ 6. Uchwała Nr XII/234/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6384) traci moc z dniem 1 maja 2021 roku. 

§ 7. Uchwała Nr XII/236/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6386) traci moc z dniem 1 maja 2021 roku. 

§ 8. Uchwała XII/235/2019 dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, 
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6385) traci moc z dniem 1 maja 
2021 roku. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jan Kuriata 
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