
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/214/21 
RADY GMINY KWIDZYN 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i 4, ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648)  uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn, powstającymi na 
nieruchomościach, na których zamieszkuje maksymalnie 3 mieszkańców, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn, powstającymi na 
nieruchomościach, na których zamieszkuje 4 lub więcej mieszkańców, naliczana jest od gospodarstwa 
domowego, dla którego stawkę określono w § 2 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny, wynosi: 

1) 26,00 zł miesięcznie; 

2) 104,00 zł miesięcznie. 

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli na nieruchomości 
nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi: 

1) 52,00 zł miesięcznie; 

2) 208,00 zł miesięcznie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
(Dz. U. Woj. Pom. z dnia 18 lutego 2020 r., poz. 1072). 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kwidzyn oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2021 r.

Poz. 5100



w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Spaczyński 
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