
UCHWAŁA NR LXVIII/407/23 
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 2 marca 2023 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 3 i 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 2a, 
pkt. 1, 3, 4a, 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 2519 ze zm), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 2, ust. 2  niniejszej uchwały. 

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych 
do zbierania odpadów, powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 4 niniejszej 
uchwały. 

3. W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe,  ustaloną  w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, 
o której mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 37,00 zł od 1 mieszkańca. 

2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące 
odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 10,00 zł. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki określonej w ust. 1, tj. 74,00 zł  od 1 mieszkańca. 

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której 
mowa w § 1 ust. 2 w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł ; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł ; 

3) pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł ; 

4) pojemnik o pojemności 110 l – 22,00 zł ; 

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 2, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki określonej w ust. 4. 

6. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 
ust. 3 w wysokości 206,00 zł na rok. 

7. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 
1 ust. 3, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki określonej w ust. 6. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 marca 2022 r. Nr LII/327/22 w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za 
pojemnik z późniejszymi zmianami. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kowarach 

 
 

Maciej Michella 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40), stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy.  Zgodnie z art.  40 ust. 1 w/w ustawy gminie przysługuje prawo stanowienia 
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 

Zgodnie z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustali stawkę tej opłaty oraz ustali stawkę opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności. 

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę; liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,  koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d. 

Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi                              na 
nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawki tej opłaty, oraz opłaty za pojemnik dla nieruchomości 
niezamieszkałych. 

Przyjęta metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłaty. 
Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkałej, opłata stanowi iloczyn liczby pojemników i stawek opłaty za 
pojemnik. 

Podsumowując, stawki opłat miesięcznych przy selektywnym zbieraniu odpadów wynoszą; 

1.dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 37,00 zł od 1 mieszkańca, jednocześnie możliwe jest 
zwolnienie w części z opłaty w wysokości: 

- 10,00 zł z tytułu posiadania z kompostownika i rezygnacji z odbierania bioodpadów dotyczy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

2. Roczna ryczałtowa opłata za jeden domek letniskowy – 206,00 zł. 

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych 

- 22,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów 

- 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów 

- 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów 

- 220,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów 

Stawki opłat zostały skalkulowane na poziomie kosztów, więc gmina według przedstawionych założeń 
nie będzie czerpać dochodu z funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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