
UCHWAŁA NR XXV/290/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 15 października 2020 r. 

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

Na podstawie 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 (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6 c ust. 2 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.  

Uchyla się uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013r. poz. 876). 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę nr XXIII/248/2012
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r.
poz. 876). Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.) gmina nie ma obowiązku, ale może, włączyć do
systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych także nieruchomości
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Takie rozwiązanie przyjęła Rada Miasta
w 2012 roku.

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)
i w związku z tym zaszła konieczność dostosowania uchwał dotyczących systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi do nowych wymagań ustawowych. Zgodnie z art. 6k ust. 2a
pkt 5 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze
uchwały, ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla nieruchomości niezamieszkałej
wynoszą one za miesiąc:

-3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik
o pojemności 1100 l, a za pojemnik o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się
w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019r.
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wyniósł 1 819,00 zł. W związku
z powyższym w 2020 roku maksymalne stawki opłaty za pojemnik o pojemności 120 l, nie mogą
przewyższać 6,35 zł miesięcznie. W Sandomierzu obecnie stawka ta wynosi 19,50 zł, jeżeli
właściciel nieruchomości zadeklarował segregowanie odpadów.

Po skalkulowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
z nieruchomości niezamieszkałych i porównaniu ich z symulacją ewentualnych wpływów z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według maksymalnej stawki przypisanej do
pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, system
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sandomierz nie spełniałby zasady
samofinansowania. Zatem konieczne jest zrezygnowanie z organizacji odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości, odpady komunalne będą zagospodarowywać
na podstawie indywidualnych umów zawartych z wybranym przedsiębiorstwem figurującym
w rejestrze działalności regulowanej gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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