
UCHWAŁA NR XIII/163/2019 
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniającą uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w części D. DEKLARACJA tabelę:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi wynikająca z uchwał Rady 
Miasta, na jednego mieszkańca wynosi: 

przy segregowaniu 
odpadów

7,00 zł

bez prowadzenia 
segregowania odpadów

10,00 zł

Zastępuje się tabelą:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi wynikająca z uchwał Rady 
Miasta, na jednego mieszkańca wynosi: 

przy segregowaniu 
odpadów

13,00 zł

bez prowadzenia 
segregowania odpadów

26,00 zł

2) w części: Inne uwagi dotyczące Deklaracji pkt. 5 wyrażenie „pod numerem 15/6440100” zastępuje 
się słowami „pod numerem 15/815 41 00”.

2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w części D. DEKLARACJA tabelę:

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi wynikająca z uchwał Rady Miasta, za 
pojemnik przeliczeniowy - pojemnik120 litrowy  - 
wynosi:

przy segregowaniu 
odpadów

10,00 zł

bez prowadzenia 
segregowania odpadów

15,00 zł

Zastępuje się tabelą:

Id: CACBD632-EF21-4703-BCE5-5C152BEAB65F. Uchwalony Strona 1



Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi wynikająca z uchwał Rady Miasta, za 
pojemnik przeliczeniowy - pojemnik120 litrowy  - 
wynosi:

przy segregowaniu 
odpadów

19,50 zł

bez prowadzenia 
segregowania odpadów

39,00 zł

2) w części Inne uwagi dotyczące Deklaracji pkt. 7 wyrażenie „pod numerem 15/6440100” zastępuje 
się słowami „pod numerem 15/815 41 00”

3. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) część D. DEKLARACJA otrzymuje brzmienie:

D.              DEKLARACJA

segregowane niesegregowane
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno –wypoczynkowe 70,00 zł 105,00 zł

.

Oświadczam, iż odpady powstałe na mojej nieruchomości będę segregował(a) - proszę zaznaczyć właściwy 
kwadrat:

□   TAK                              □   NIE

.

Ryczałtowa stawka opłaty dla 
nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.

_____________ zł
(słownie 
zł)…………………….……..................................….......................
...................................……………………………………….......................
...

2) w części Inne uwagi dotyczące Deklaracji pkt. 4 wyrażenie „pod numerem 15/6440100” zastępuje 
się słowami „pod numerem 15/815 41 00”.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Św. 2019.1237).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miasta określa, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania
deklaracji;

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
wprowadzona odrębną uchwałą spowodowała konieczność dostosowania wzoru deklaracji do
aktualnych stawek opłat.

Ponadto zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą znowelizowano
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1579) w art 6j ust. 3d zakwalifikowała rodzinne
ogrody działkowe do grupy nieruchomości niezamieszkałych, dla których stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie uchwały zaproponowano zmianę
treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe dostosowując ją do postanowień proponowanej uchwały
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. Zmiana uwzględnia również postanowienia
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek
segregowania odpadów i nie daje możliwości właścicielowi domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe niesegregowanie odpadów.
Ponieważ ten rodzaj nieruchomości rozliczany jest zgodnie z rokiem kalendarzowym konieczne
jest wprowadzenie tych zmian od 1 stycznia 2020 roku.

Reasumując, zasadna jest zmiana przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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