
Projekt

Klubu Radnych "Obywatelski Kołobrzeg" 
Jacka Woźniaka i Klubu Radnych "Prawo i 
Sprawiedliwość"

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik

o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 
i poz. 1571) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2, ust 5 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/601/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,30 zł za 1 m3 
zużytej wody oraz 6,60 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady nie są zbierane 
w sposób selektywny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r.

 

Przewodnicząca Klubu 
Radnych "Obywatelski 

Kołobrzeg" Jacka 
Woźniaka

Izabela Zielińska

Przewodniczący Klubu 
Radnych "Prawo 
i Sprawiedliwość"

Maciej Bejnarowicz

Id: D7BE2170-67C1-47DB-AA96-5B0671834F4C. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Uchwała związana z podwyżkami za odpady komunalne został wprowadzony bez
jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Nie mamy żadnej gwarancji że mimo
sortowania śmieci duża część mieszkańców będzie musiała zapłacić jak za
niesortowane ze względu na brak możliwości kontroli społecznej (odpowiedzialność
zbiorowa) W związku z dążeniem do zbilansowania systemu gospodarki odpadami oraz
coraz surowszymi wymogami dotyczącymi recyklingu oraz w trosce o uwzględnienie
interesu społecznego uchwała zawiera stawki akceptowalne w wymiarze społecznym. 
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