UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... .... 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 gospodarowanie odpadami
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.), na podstawie art. 6r 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. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są
powstałe na nieruchomości wszystkie odpady niesegregowane, zmieszane oraz segregowane, za wyjątkiem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych; zebrane zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.
2. Ustala się jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kowary, do którego
można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) papier i makulatura;
2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
3) szkło kolorowe i białe;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zużyte opony;
8) tekstylia, w tym ubrania.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady trzy razy w tygodniu, tj.
w poniedziałek, środę i sobotę w godzinach od 13:00 do 17:00.
§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący
sposób:
1) odpady komunalne niesegregowane – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31
października i raz w tygodniu w pozostałym okresie;
3) segregowane odpady komunalne – szkło raz na dwa tygodnie lub dostarczyć do zbiorczych punktów segregacji
odpadów, tzw. „gniazd”, lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanych na
terenie Gminy;
4) pozostałość po segregacji – raz w tygodniu;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku; można również wywieźć sprzęt własnym
transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy;
6) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku; można je również wywieźć własnym transportem do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się
codziennie w sezonie i trzy razy w tygodniu poza sezonem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
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– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

Id: C68D5DDD-318D-4105-8495-70B2228644D0. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391), gminy zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
– częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W niniejszej uchwale określono szczegółowy sposób i zakres usług świadczonych w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów w zamian za opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.
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