UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... .... 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób,
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §
2.
§ 2. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie
niesegregowanymi odpadami komunalnymi na poziomie 21,45 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.
2. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi
odpadami komunalnymi na poziomie 15,35 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.
§ 3. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności

30 l – w wysokości 5,38 zł miesięcznie;

2) o pojemności

35 l – w wysokości 6,27 zł miesięcznie;

3) o pojemności

50 l – w wysokości 8,96 zł miesięcznie;

4) o pojemności

110 l – w wysokości 19,70 zł miesięcznie;

5) o pojemności

120 l – w wysokości 21,45 zł miesięcznie;

6) o pojemności

240 l – w wysokości 42,98 zł miesięcznie;

7) o pojemności

1100 l – w wysokości 196,99 zł miesięcznie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli
odpady komunalne są selektywnie zbierane (segregowane), ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności

30 l – w wysokości 3,84 zł miesięcznie;

2) o pojemności

35 l – w wysokości 4,48 zł miesięcznie;

3) o pojemności

50 l – w wysokości 6,40 zł miesięcznie;

4) o pojemności

110 l – w wysokości 14,07 zł miesięcznie;

5) o pojemności

120 l – w wysokości 15,35 zł miesięcznie;

6) o pojemności

240 l – w wysokości 30,70 zł miesięcznie;

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 140,71 zł miesięcznie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), podejmowanie uchwał z upoważnienia ustawowego należy do gminy,
która może stanowić akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.
Natomiast w wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391), gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Fakultatywnie można także objąć nowym
systemem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, co znacznie
usprawni cały system odbioru odpadów i zagwarantuje czystość i porządek na terenie gminy.
Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391), rada gminy jest zobligowana do wyboru w drodze uchwały metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn:
1. Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2. Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3. Powierzchni lokalu mieszkalnego,
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
Jest też możliwość ustalenia jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego. Natomiast ust. 2 wymienianego
artykułu zobowiązuje do określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Aby upowszechnić selektywną zbiórkę śmieci ustawodawca wskazał, by stawka za odpady posegregowane była
niższa od stawki za zmieszane odpady komunalne.
W niniejszej uchwale przyjęto następującą metodę obliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami:
1. Dla nieruchomości zamieszkałych, według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpad komunalne, jako iloczyn
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej
w niniejszej uchwale.
Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady "zanieczyszczający płaci". Opłata będzie
pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne i zamieszkujących Gminę Kowary. Metoda ta
wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Kowarach stosownej uchwały
w przedmiotowej sprawie.
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