
UCHWAŁA NR XI/60/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniajaca uchwałę Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasiegnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz na 
terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stosuje się worki, o których mowa 
w § 6 ust. 3 Regulaminu, dostarczone przez podmiot odbierający odpady. Dopuszczalne jest również 
gromadzenie odpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 
6 ust. 3 Regulaminu, i w które właściciel nieruchomości może wyposażyć się we własnym zakresie.”;

2) § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, na 
terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na 
terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym 
rodzinnych ogrodów działkowych), stosuje się zbiorcze punkty wyposażone w pojemniki do segregacji 
odpadów tzw. „gniazda”  dostarczone i udostępnione przez Gminę Kowary, o których mowa w § 
6 ust. 4 Regulaminu. Pojemniki te będą rozmieszczone w ustalonych przez Gminę miejscach. 
Dopuszczalne jest również gromadzenie odpadów w pojemnikach i workach na selektywną zbiórkę 
odpadów, w które właściciel nieruchomości może wyposażyć się we własnym zakresie.”;

3) § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne służą pojemniki o pojemności minimalnej 120 l o kolorystyce: czarne, 
zielone.”;

4) § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Urządzeniami przewidzianymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na 
terenie Gminy są worki z folii LDPE o pojemności od 80 do 120 l i pojemniki o pojemności minimalnej 
120 l w następującej kolorystyce:

1) zielony z napisem „SZKŁO”  – z przeznaczeniem na szkło,

2) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe i metale,

3) niebieski z napisem „PAPIER” -  z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

4) brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.

Worki dostarczone będą przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne.  Worki opatrzone 
będą kodem kreskowym i przypisane do konkretnego właściciela nieruchomości.
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W pojemniki właściciel nieruchomości może wyposażyć się we własnym zakresie.”;

5) § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Urządzeniami przewidzianymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne, na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych), na terenie Gminy są zestawy pojemników 
o pojemności minimum 120 l, tzw. „gniazda” i worki z folii LDPE w następującej kolorystyce:

1) zielony z napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na szkło;

2) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - z przeznaczeniem  na tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe i metale;

3) niebieski z napisem „PAPIER” -  z przeznaczeniem  na papier i makulaturę;

4) brązowy z napisem „BIO” -  z przeznaczeniem na  odpady ulegające biodegradacji i zielone.”;

6) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają niesegregowane odpady 
komunalne, należy je gromadzić w pojemnikach z zachowaniem następujących minimalnych norm:

1) dla jednostek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe) – 3 l tygodniowo na 
każdego ucznia, dziecko, pracownika, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej 
jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

2) dla instytucji publicznych, kultury, pomieszczeń biurowych i socjalnych, czynne zadaszone obiekty 
sakralne – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość musi być wyposażona 
w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych (w tym świadczących usługi medyczne)             
i produkcyjnych – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość musi być 
wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

4) dla lokali handlowych:

a) branża spożywcza i warzywnicza – 15 l tygodniowo na 10 m2 powierzchni handlowej, przy 
czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany 
z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

b) branża gastronomiczna – 15 l tygodniowo na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym 
nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany 
z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

c) pozostałe lokale handlowe (w tym apteki) – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy 
czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany 
z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

5) dla punktów szybkiej konsumpcji – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość 
musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

6) dla szpitali, domów opieki, internatów – 18 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego 
pracownika, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l 
odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

7) dla apartamentowców, pensjonatów, zajazdów, ośrodków wypoczynkowych, pokoi gościnnych – 9 l 
tygodniowo na jedno łóżko i 5 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość musi być 
wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

8) dla hoteli – 15 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika,  przy czym 
nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 
1 raz w tygodniu;
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9) dla obiektów sportowych, rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji 
samorządowej/państwowej – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość musi 
być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

10) dla ogrodów działkowych – 10 l na miesiąc na każdą użytkowaną działkę w okresie od                                 
1 kwietnia do 31 października, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden 
pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

11) dla targowisk – 15 l tygodniowo na każde stanowisko handlowe, przy czym targowisko musi być 
wyposażone w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

12) dla cmentarzy – 1 l tygodniowo na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt 1 i 2 listopada – 10 l 
tygodniowo na jedno miejsce pochówku, przy czym cmentarz musi być wyposażony w co najmniej jeden 
pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 1 raz w tygodniu;

13) pozostałe niewymienione nieruchomości – 10 l tygodniowo na każdego pracownika/osobę, przy czym 
nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l odbierany z częstotliwością 
1 raz w tygodniu”;

7) § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dopuszcza się ustawienie pojemników wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości. W przypadku 
nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej dopuszcza się ustawienie jednego 
wspólnego pojemnika. Ilość i pojemność pojemników winna być dostosowana zarówno do ilości osób 
zamieszkujących na nieruchomości, jak i do ilości odpadów powstających w części niezamieszkałej 
nieruchomości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

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

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kowarach

Maciej Michella
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UZASADNIENIE

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kowary dotyczą zmian minimalnych norm gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Powyższa
zmiana ma na celu dostosowanie minimalnych norm dla nieruchomości, na których nie zamieszkują odpady
z rzeczywistymi ilościami odpadów komunalnych, które powstają na terenie tych nieruchomości. W przypadku
niektórych rodzajów nieruchomości były to ilości zawyżone lub zaniżone.

Regulamin dopuszcza również gromadzenie odpadów selektywnie zebranych w zabudowie wielorodzinnej, na
terenach nieruchomości niezamieszkałych, na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w workach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekt
regulaminu został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Jeleniej Górze. Organ opiniujący zaopiniował projekt pozytywnie.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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