
 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461), ogłasza się w załaczniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst jednolity uchwały Nr XVII/425/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 6257) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 
XXXI/807/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2021 r., poz. 43, zm. poz. 2729). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje §2 
ust. 2 uchwały Nr XXXVII/948/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 2729), który stanowi: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 grudnia 2021 r.

Poz. 4578



„2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego”.. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 października 2021 r. 
 

UCHWAŁA NR XVII/425/19 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu 
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372)1)  oraz art. 6j ust. 1 pkt 3, ust. 2a i ust.5, art. 6k 
ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm.: poz. 1648)2)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w wysokości: 

a) 0,88 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 
110 m2, 

b) 0,10 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

a) 1,76 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 
110 m2, 

b) 0,20 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2. 

§ 3.3)Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w części wynoszącej 0,01 zł miesięcznie za każdy 1 m2 
powierzchni lokalu mieszkalnego.  

§3a.4)  Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w części wynoszącej 0,03 zł miesięcznie za każdy 1 m2 
powierzchni lokalu mieszkalnego. 

 
1) Stan prawny na dzień 28 października 2021 r. 
2) Stan prawny na dzień 28 października 2021 r. 
3) Stwierdzono nieważność § 3 wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 2020 r. 

Sygn. akt I SA/Gd 182/20 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 352); ze skutkiem od dnia 01 lutego 2020 r. 
4) Dodany przez § 1 uchwały Nr XXXI/807/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz.Woj. Pom. 
z 2021 r. poz. 43); wszedł w życie z dniem 01 lutego 2020 r. 
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§ 4. Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  ustala się jako iloczyn powierzchni lokali oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, określonej w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (aktualnie określonej w § 2 ust. 1 i 2  niniejszej 
uchwały), przy czym te stawki opłaty będą miały zastosowanie do obliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należnej od nieruchomości, zarówno w części stanowiącej nieruchomość, którą 
zamieszkują mieszkańcy, jak i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 

§ 5. Tracą moc: 

1)uchwała Nr V/43/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz.273), 

2)uchwała nr XXI/590/2016 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. 
poz.1716). 

§ 6.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska 

 
 

Agnieszka Owczarczak 
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