
UCHWAŁA NR XXX/176/2013 
Rady Gminy Kowala 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody obliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) , art. 6k ust. 1 pkt 1), 
ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 
zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 
r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co następuje. 
 

§1 
 

Paragraf 2 Uchwały Numer XXIII/135/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 
12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty, otrzymuje brzmienie: 
„§2 

1. Stawka opłaty/o której mowa w § 1, wynosi 10 zł miesięcznie - jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, ulega obniżeniu i wynosi 4 zł 
miesięcznie -jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny". 

 
§2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 
 

§3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w 
Kowali, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali oraz na 
sołeckich tablicach ogłoszeń. 
  



§4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 /czternastu dni/ dni od 
ogłoszenia  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
  
 

Przewodniczący 
Rady Gminy Kowala 
 
Wiesław Pachniewski



UZASADNIENIE 
 

Ustalenie stawki w grudniu 2012r. wynikało z obowiązku ustawowego. Po 
rozstrzygniętym przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy w Kowali na odbiór 
śmieci wysokość stawki została ustalona na zasadniczo niższym poziomie niż 
przyjęta przez Radę Gminy uchwałą nr 135/2012. 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy Kowala 
 
Wiesław Pachniewski 


