
UCHWAŁA NR XXV/291/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz.713  z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2020 poz.1439) Rada  
Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Dokonuje  się  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
od właścicieli nieruchomości,  na  których  zamieszkują mieszkańcy: 

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych jako  iloczyn  liczby  mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określonej odrębną uchwałą; 

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych jako iloczyn ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty, określonej odrębną uchwałą. 

2. W przypadku nieruchomości  wielorodzinnej na której zamieszkują mieszkańcy, 
a niewyposażonej w wodomierz, niepodłączonej do sieci wodociągowej, pozyskującej wodę 
z innych źródeł lub nieruchomości nowo zamieszkałej (w tym nowo wybudowanej), a także na 
nieruchomościach, na której w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
miesięczna stawka opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej odrębną uchwałą. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

§ 3.  

Z dniem 31.12.2020r. traci moc uchwała Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 
2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Święt. 2019.1234). 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2021r. 

 

  
 

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 uchwale, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto dopuszczone ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku rozwiązanie mieszane. Dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty a w
przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinncyh iloczyn ilości zużytej wody z danej
nieruchomości w m3 oraz stawki opłaty. Wprowadzenie nowej metody dla części nieruchomości
jest najbardziej sprawiedliwe w stosunku do mieszkańców Miasta. Metoda ta ma na celu
uszczelnienie sysytemu poprzez włączenie tych właścicieli nieruchomości, którzy nie deklarują
zamieszkania na terenie Sandomierza. Do tej pory w wielu przypadkach deklarowana liczba
mieszkańców nieruchomości, a w szczególności w zabudowie wielorodzinnej, gdzie brak jest
możliwości ustalenia przez gminę bezpośredniej liczby deklarowanych osób zamieszkujących,
według której liczona była opłata za gospodarowanie odpadami, była zaniżana. Osoby
wynajmujące mieszkania nie zgłaszały rzeczywistej ilości osób, na co wskazywało rzeczywiste
zużycie wody i ilość wystawionych odpadów. Metoda określenia opłaty na podstawie zużycia
wody pozwala ograniczyć opisane wyżej zjawisko, gdyż każda zamieszkująca nieruchomość osoba
(i osoba tam przebywająca) generuje zużycie wody niezależnie, czy została przez właściciela
nieruchomości zgłoszona, jako wytwórca odpadów czy też obowiązek ten nie został dopełniony.

Dla przypadków, w których nie będzie można ustalić rozliczenia opłat w oparciu o zużytą wodę
lub będzie to utrudnione, przyjmuje się opłatę jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkających
nieruchomości oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą, na co zezwala ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach porządku w art. 6k ust. 1 pkt 1.

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