
UCHWAŁA NR XI/61/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r., 
poz. 1454 z późn. 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 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 i 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 z odpadami 
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego 
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustalona 
jest w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20,00 zł za jeden miesiąc od mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość.

3. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności za jeden miesiąc dla właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

Pojemność pojemnika na odpady W przypadku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób 
selektywny (stawka za 

1 pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób 

nieselektywny (stawka za 
1 pojemnik)

30 l 3,80 zł 5,00 zł
35 l 4,40 zł 5,90 zł
50 l 6,30 zł 8,40 zł
70 l 8,80 zł 11,70 zł
110 l 13,80 zł 18,40 zł
120 l 15,00 zł 20,00 zł
240 l 30,00 zł 40,00 zł
1100 l 137,50 zł 183,40 zł
7000 l 875,00 zł 1166,70 zł

4. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku 
letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie 
przez część roku oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie 
przez część roku wynosi:

W przypadku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób 

selektywny

W przypadku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób 

nieselektywny
Jeden domek letniskowy lub jedna 90,00 zł/rok 120,00 zł/rok
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nieruchomość wykorzystywana na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe

§ 3. Traci moc Uchwała  Nr XXVI/131/16  Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki 
opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r., za wyjatkiem § 2 ust. 4, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kowarach

Maciej Michella
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UZASADNIENIE

Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z terenu gminy spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) i ustala
stawkę takiej opłaty oraz ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Przepisy cytowanej wyżej
ustawy zobowiązują również gminę do ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie
przez część roku.

Określając stawki opłaty Rada Gminy bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na który składają się koszty

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Proces pracy nad uchwałami i stawkami dotyczący gospodarki odpadami w Kowarach trwa od miesiąca
kwietnia. Poniżej przedstawiamy kalkulację kosztów i stawek w rozbiciu na odpady niesegregowane
i segregowane. W załącznikach szczegółowe zestawienia kosztów.

Koszty system gospodarowania odpadami komunalnymi

Planowane dochody w ramach systemu wynoszą 1.610.000,00 zł i są to:

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.600.000,00 zł

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych: 8.400,00 zł

3. Odsetki od nieterminowych wpłat: 1.600,00 zł.

Zrealizowane dochody wg stanu na 31.07.2019 r. wyniosły ogółem 966.525,40 zł w tym opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 963.182,37 zł (60 % planowanych dochodów z tego tytułu).
Średniomiesięczne wpływy wynosiły 137.597,00 zł.

Wpłaty w wysokości 963.182,37 zł obejmowały: wpłaty bieżące 951.961,39 zł, wpłaty zaległe 25.539,58 zł,
dokonano zwrotów w kwocie 14.318,60 zł

Wg złożonych deklaracji liczba mieszkańców ogółem wynosi 8.103 z tego segregujących 4.307 osób
i niesegregujących 3.796 osób. Miesięczny przypis należnych opłat wynosi 100.010,00 zł. Przypis opłaty od
nieruchomości niezamieszkałych wynosi 32.377,00 zł miesięcznie. Razem przypis wynosi 132.387,00 zł
miesięcznie.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skali całego roku, kształtują się
następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi systemu: 51.419,40 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowę zlecenie (roznoszenie korespondencji, kontrole
śmieciowe i inne): 20.617,50 zł

3. Zakupy obejmujące zakup fotopułapek, koszy na śmieci i inne: 62.400,00 zł

4. Zakup materiałów biurowych: 3.000,00 zł

5. Zakup usług pozostałych związanych z likwidacją dzikich wysypisk: 170.869,21 zł

6. Zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem dzikich wysypisk: 1.964.992,64 zł

7. Inne usługi 1.768,49 zl

8. Usługi telekomunikacyjne (obsługa kart sim fotopułapki) 2.039,34 zł

9. Różne opłaty i składki (koszty egzekucji komorniczej, opłaty GOK) 24.997,88 zł

10. Inne koszty pracownicze (odpis zfśs, szkolenia) 2.660,00 zł
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Łącznie 2.304.764,00 zł

Średniomiesięczny koszt obsługi systemu to 192.064,00 zł.

Zrealizowane wydatki wg stanu na 31.07.2019 r. wyniosły ogółem 1.299.069,28 zł. Koszty systemu w kwocie
332.543,88 zł pokryto z innych środków.

Do zbilansowania systemu (w obecnym kształcie) brakuje 54.228,00 zł miesięcznie.

UWAGA:

Przedstawione zestawienie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uwzględnia
zapłaconej kwoty 332.543,88 zł dopłaconej do pokrycia dotychczasowych kosztów oraz planowanego wzrostu
kosztów na wysypisku i w związku z tym zmiany umowy na zagospodarowanie odpadów podpisanej z firmą Com-D
sp. z o.o. jest odzwierciedleniem stanu bieżącego.

Biorąc pod uwagę konieczność zbilansowania kosztów funkcjonowania systemu oraz liczbę mieszkańców
Kowar segregujących i niesegregujących odpady, stawka za odbiór odpadów segregowanych powinna wynosić
15 zł a niesegregowanych 20 zł. Wobec powyższego zasadne jest podwyższenie obowiązujących dotychczas
stawek opłat w wysokości jak w niniejszej uchwale.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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