
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/253/2020 
RADY GMINY DAMNICA 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 713,1378) oraz  art. 6k 
ust. 1 pkt 1, ust.2, ust. 2a pkt 2, ust.3 oraz ust. 4a w zw. z art. 6j ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2020 r. poz.1439, Dz.U. z 2019 roku poz. 2020) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określonej w art. 6j ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, stanowiącej iloczyn stawki opłaty i ilości zużytej wody z danej nieruchomości. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 8,00 zł  miesięcznie za 1m3 zużytej wody. 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
w wysokości: 16,00 zł  miesięcznie za 1m3 zużytej wody. 

§ 4. 1.Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne, w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 ustala się w wysokości 2,00 zł dla nieruchomości opisanej w ust.1. 

§ 5. 1. Na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się, 
z zastrzeżeniem § 6, że ilość zużytej w miesiącu kalendarzowym wody    z nieruchomości, zwana dalej „ 
miesięcznym zużyciem wody”, stanowi iloraz ogólnej ilości całej wody zużytej z nieruchomości w okresie 
wszystkich miesięcy kalendarzowych zamieszkiwania nieruchomości w poprzednim roku kalendarzowym, 
zwanej dalej „ rocznym zużyciem wody” oraz liczby miesięcy kalendarzowych zamieszkiwania nieruchomości. 

2. Miesięczne zużycie wody ustala się, stosując następujące zasady: 

1)  roczne zużycie wody określa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, służącego do pomiaru 
wody w celu ustalania należności przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego z tytułu zaopatrzenia 
nieruchomości w wodę, albo na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego służącego do ustalania ilości 
odprowadzanych ścieków z nieruchomości, jeżeli nieruchomość nie jest zaopatrywana w wodę przez takie 
przedsiębiorstwo, 
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2)  jeżeli pomiary, o których mowa w pkt 1, nie były przeprowadzone w okresach odpowiadającym 
miesiącom kalendarzowym, roczne zużycie wody ustala się na podstawie okresów pomiarowych, których 
koniec przypadał w danym roku kalendarzowym, przy czym przez okresy pomiarowe rozumie się okresy 
przyjmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do ustalania należności, o których mowa 
w pkt 1; 

3)  liczbę określającą miesięczne zużycie wody zaokrągla się w ten sposób, że dziesiąte liczby mniejsze 
niż 0,5 pomija się, a równe lub większe niż 0,5 zaokrągla się do pełnych liczb. 

4)  do ilości zużytej wody ustalanej na podstawie wodomierza głównego, nie wlicza się ilości 
bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej 
bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza. 

§ 6. Jeżeli: 

1) nie zachodzą podstawy do ustalenia miesięcznego zużycia wody, w szczególności jeśli nieruchomość 
nie była zamieszkiwana albo nieruchomość nie była zaopatrywana w wodę przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo- kanalizacyjne lub z nieruchomości nie były odprowadzane ścieki przez takie 
przedsiębiorstwo, 

2) nieruchomość nie była zamieszkiwana przez 6 miesięcy poprzedzających powstanie obowiązku uiszczania 
opłaty, 

3) nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości 

- miesięczne zużycie wody stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz średniomiesięcznego zużycia wody przypadającego na jednego mieszkańca, które wynosi 3m3. 

§ 7. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczne zużycie wody ustala się ponownie; jeżeli jednak 
miesięczne  zużycie wody nie uległo zmianie w stosunku do tego ustaloneg w poprzednim roku 
kalendarzowym, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami nie podlega ponownemu ustaleniu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego       i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Damnica 

 
 

Kazimierz Kozina 
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