
UCHWAŁA NR XX/132/20 
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Miejskiej Kowary. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019r. Poz.506, z póź.zm.) oraz art 6r ust.3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: DzU. z 2019r., poz.2010 z póź. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr  XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 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 gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 ust.1 pkt 8 uchwały otrzymuje nowe, nastepujące brzmienie: "8) odpady budowlane  i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych." 

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 roku: 

1) ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kowary". 

2) ustęp 6, lit.j otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "odpady budowlano-rozbiórkowe z nieruchomości". 

3) punkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się 
w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach, umożliwiając identyfikację odpadu w chwili 
przekazania". 

4) ustęp 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Zarządzający PSZOK ma obowiązek sporządzania rocznych 
sprawozdań". 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwły pozostawia sie bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kowarach 
 
 

Maciej Michella 
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UZASADNIENIE

Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności unieważnienia przetargu i ogłoszenia nowego przetargu
na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowary przez podmiot
wyłoniony w procesie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany w uchwale wynikają również ze zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Kowary oraz uwag Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia
13.02.2020 roku do podjętej uchwały w dniu 23.01.2020 roku.
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