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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala 
co następuje : 

§ 1. Ustala się górne stawki kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w następującej wysokości : 

1) Za odbiór odpadów komunalnych - 65,00 zł netto za m³ + należny podatek VAT. 

2) Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 16,00 zł netto za m³ + należny 
podatek VAT. 

3) Od 1 osoby w budynkach wielorodzinnych - 6,40 zł + należny podatek VAT. 

4) Od 1 pojemnika 120l - 11,00 zł + należny podatek VAT. 

§ 2. W przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki surowców wtórnych – 
odbiór surowców jest bezpłatny.Selektywnej zbiórce podlega : papier, szkło, oraz tworzywo sztuczne gromadzone 
w odrębnych workach . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku 
Nr 236, poz.2008 z późn. zm. ) Rada Gminy może ustalić, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych. Stawki za wywóz 
odpadów komunalnych zarówno stałych jak i płynnych utrzymane zostały na poziomie ubiegłego roku, 
a powiększone jedynie o 1% podatku VAT. Podjęcie uchwały pozwoli na nie podwyższanie cen za wykonywanie 
tego typu usług na przestrzeni całego 2011 roku. 


