
UCHWAŁA NR XXVII/312/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j. z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439 t.j.), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczana będzie przez właścicieli 
nieruchomości, bez wezwania z dołu, do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
opłata dotyczy. 

§ 2.  

1. Wysokość stawki opłaty, o której jest mowa w § 1, określa odrębna uchwała. 

2. Opłata powinna być wnoszona na specjalny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Z dniem 31.12.2020 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św. 2016.1583). 

§ 5.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Rada Miasta Sandomierza uchwałą nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r.
poz. 3647) zdecydowała, iż 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) straci swoją moc prawną z dniem 31.12.2020 r.

W związku z powyższym część zapisów uchwały nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 kwietnia 2016 sprawie określenia terminu, częsotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r. poz. 1583), odnosząca się
do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przestanie być aktualna z początkiem
2021 roku. Dlatego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta
Sandomierza.
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