
UCHWAŁA NR XXVI/129/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli 
tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Miejskiej Kowary, 
odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w § 5 ust. 1.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

3) szkło;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia i zużyte opony.

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kowary.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt od 2 do 4 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie, nie będą odbierane.

4. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Kowary z podmiotem odbierającym odpady.

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie 
odbioru.

7. Burmistrz Miasta Kowary podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Kowary 
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

8. Na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady należy ustawić w miejscu widocznym i dostępnym 
dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem odbioru odpadów.
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9. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca na urządzenia do zbierania odpadów, 
urządzenia należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości.

10. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, 
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w tygodniu;

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 
października, a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie;

3) szkło -   raz w miesiącu;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia i zużyte opony – 
2 razy w roku.

2. Odpady zebrane w pojemnikach przeznaczonych na selektywną zbiórkę tzw. „gniazdach”, stojących na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego odbierane będą:

1) papier i tworzywa sztuczne -  1 raz w tygodniu,

2) szkło 1 – 1 raz na 2 tygodnie.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonym przez Gminę Kowary odbierane 
są dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej 
wymienione odpady:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metale,

6) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 100 kg na mieszkańca na rok, z 
nieruchomości zamieszkałych (w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych)

12) zużyte opony.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na 
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w 
stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Pracownicy obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić 
przyjęcia innych niż wymienione w ust. 1 odpadów.

5. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego  zamieszkanie na terenie gminy Kowary. W przypadku 
przedstawicieli zarządców nieruchomości po okazaniu oświadczenia przez zarządcę działającego w imieniu 
mieszkańców powierzającego, że odpady pochodzą z gospodarstw domowych zarządzanych przez tego 
zarządcę wraz z określeniem ulicy i numeru domu z którego pochodzą;

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki 
informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK,
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3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

6. Burmistrz Miasta Kowary podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Kowary, 
lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów 
odpadów oraz godziny jego otwarcia.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są 
przez właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w formie zgłoszenia, stanowiącego załącznik 
do uchwały.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem:

1) poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok.nr 1, ul. 1 Maja 1a, 58-
530 Kowary,

2) poczty elektronicznej pod adresem: bok@kowary.pl .

§ 7. Traci moc:

1) Uchwała Nr XLVI/218/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

2) Uchwała Nr LIII/250/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/129/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 15 lipca 2016 r.

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Imię i Nazwisko
Firma
Telefon
E-mail
Adres
Opis zgłoszenia
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UZASADNIENIE

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ustawą
z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6j,
art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 w/w ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 roku.

Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w
znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez możliwość zróżnicowania
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Zmiana wprowadziła również możliwość dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym np. zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbierane lub przyjmowane przez punkty selektywnego
zbierania.

Wprowadzony został również zapis dotyczący konieczności opiniowania projektu uchwały szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w sprawie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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