
UCHWAŁA NR XXIII/248/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt.3, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128 i Nr181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst. jednolity : Dz. U. 
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług oraz wysokość stawki opłat ustalono w odrębnych 
uchwałach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Marceli Czerwiński

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: E801AB9E-2E95-4F56-94DE-B9C88BBDE90C. Uchwalony



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Do zadań Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnienie czystości i porządku na swoim 
terenie i tworzenie niezbędnych warunków do ich utrzymania a w szczególności do zapewnienia osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia odpowiednich poziomu recyklingu poszczególnych frakcji 
odpadów. W przypadku nie wypełniania ww. zadań, zgodnie z art. 9z ust.2 przedmiotowej ustawy Gmina 
podlega karze pieniężnej. 

Przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi na ww. terenach pozwoli na: 

- ujednolicenie zasad gospodarki odpadami komunalnymi wobec wszystkich właścicieli nieruchomości, 

- wypełnienie obowiązków ustawowych przez Gminę, 

- ochronę środowiska na terenie miasta Sandomierza. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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