
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:
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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:

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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