
UCHWAŁA NR XXXV/362/2021 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z późn.zm.), Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadza się następującą 
zmianę: 

1) § 6 ust. 3 skreśla się. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

W związku ze wskazaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego, iż uchwała nr XXX/330/2021
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych została podjęta z naruszeniem prawa, należy wprowadzić zmianę
zgodną z intencją organu nadzoru.

W ocenie organu nadzoru, w ramach upoważnienia ustawowego (art. 3d ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), nie mieści się ograniczenie
terminu zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tymczasem zapis § 6 ust. 3 wspomnianej uchwały
wskazuje, iż zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia realizacji
usługi.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest skreślenie zapisu zawartego w § 6 ust. 3 przedmiotowej
uchwały.
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