
UCHWAŁA NR XLV/432/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2021 r. poz. 888 t.j. 
z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się pokryć w 2021 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
w kwocie 770 000,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt tysięcy 00/100) z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie 

Rada Miasta Sandomierza Uchwałą nr V/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019. 
poz. 1234), dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą miesięczną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/350/2021 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 1241), stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej od 1.05.2021 r. wynosi 25,00 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Właścicielom nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej pomniejsza się stawkę opłaty o 2,00 zł, gdy kompostują bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Stosownie do art. 6r ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" 
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 
właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywanie się wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kóre 
obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Dokonując kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do 
art. 6k ust. 2 ustawy, Rada Miasta Sandomierza wzięła pod uwagę 
w szczególności: 

- liczbę mieszkańców Gminy Sandomierz, 

- ilość wytwarzanych na terenie Gminy Sandomierz odpadów komunalnych, 

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w 
których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie. 

Analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje, 
że przy obowiązującej stawce, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie zapewnią bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przepis art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy stanowi, że rada gminy może postanowić, w drodze 
uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym koszty, o których mowa w ust. 2-2c. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 
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