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UCHWAŁA NR .................... 

 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałej w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Zwalnia się w części z opłaty właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy 
kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim 
przypadku wysokość opłaty określoną w § 1 ust. 1 pomniejsza się o 2,00 zł. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 75,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 2.  

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
wynika ze złożonej deklaracji. 

2. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Z dniem 31.12.2020 r. traci moc uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 

2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1235) oraz uchwała nr XIII/162/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. 

Woj. Święt. z 2019 r. poz. 4251). 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązująca od 1.01.2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art 6c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wypełniając dyspozycje art. 6k ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru
jednej z określonych w art. 6j ust 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstającymi na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić
stawkę takiej opłaty. W odrębnej uchwale, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto
liczbę mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na terenie gminy, ilość
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu
gospodarowani odpadami komunalnymi. Ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie przekraczają maksymalnych stawek opłat, o których mowa w art.. 6k ust. 2a
pkt. 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu nadanym ustawą
z dnia ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Dz.U.2019.1579 ). Jednocześnie, zgodnie z wola
ustawodawcy, zastosowano stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że
wszystkie wpłaty dokonywane przez mieszkańców za odbiór śmieci musza się zbilansować i być
wydatkowane tylko i wyłącznie na gospodarkę gminna związana z odbiorami
i zagospodarowaniem tych śmieci. Gmina nie może zarabiać na wpłatach od mieszkańców.

Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Sandomierza zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przyjęte stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej.
Średniomiesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu Sandomierza w 2019 roku
wyniósł 383 373,00 zł zaś w roku bieżącym według obecnych stawek wyniesie ok. 512 666,00 zł.
Jest to ponad 33% wzrost. Stawka opłaty za składowanie odpadów zmieszanych wzrosła
z 220 zł/tonę w 2015 do 270 zł/tona w 2019 r., od 1 stycznia 2020 wynosi 390zł/tonę
a prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku nastąpi jej dalszy wzrost. Głównymi czynnikami
wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych są: podwyżka opłat
za korzystanie ze środowiska, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata
marszałkowska za umieszczanie odpadów na składowisku), wzrost minimalnego wynagrodzenia,
brak rynków zbytu dla surowców wtórnych oraz koszt worków i pojemników. Wynikiem braku
uporządkowania systemu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim i braku
możliwości pełnego zagospodarowania nieczystości stałych, są radykalnie rosnące ceny ustalane
przez operatorów odbierających odpady komunalne. Bardzo mała liczba instalacji do
zagospodarowania odpadów w naszym regionie, w szczególności składowisk odpadów prowadzi
do monopolizacji na rynku gospodarki odpadami i drastycznego wzrostu cen za ich
zagospodarowanie. Na terenie regiony świętokrzyskiego działa 6 instalacji RIPOK.
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