
Proj ekt uchwały opracował
W y dział Go spodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska ł

IJchwała Nr..
Rady Miasta Sanoka

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty Za gosPodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty orazzwolnieniaztej opłaty

Na podstawie aft.18 ust. ż pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.l.Dz.IJ. z2022 r.,poz. 559 zpóŹn. Zm.) oraz art. 6k ust. l
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnial3 września 1 996 r.o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach

(tj. Dz.U. z2Oż2 r. poz. 1297 zpóźn. zm.)

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

1

W Uchwale Nr XXXX l3l1l21 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki

tej opłaty oraz zwolnieniaztej opłaty (Dr. IJrz. Woj.Podkarpackiego z202l r.,paz.49l)
2 otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokoŚci

39,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane

w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyzszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

jeże\i właściciel nieruchomości nie wypełnia obowi ązku zbierania odpadów w sposób

selektywny w wysokości 78,00 zł miesię cznię od jednego mieszkahca."

Wykonanie uchwały powierza stę Burmistrzowi Miasta Sanoka.

2

3

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia2lŻ3 r.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Dw AT



uzasadnienie

Ustawa z dnial 3 września 1 996 r.o utrrymaniu czystośc i i porządku w gminach okręśla

w art. 3 zadrnagminy TwLryarLę z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a art. 6t
precyn$e zasaĘ ptzerunczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina ma przede wszystkim obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych ptzęz

mieszkńców opłat na poziomie zńęzpieczającym pokrycie kosźów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

W budzecie miasta na rok 2023 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 12.622.820,00 ń,
w tym:

Dz. 900, rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

Składowa Suma w zł
brutto

Opis

1 Zagospodarowanie
odpadów nnieszanych

3.956.000,00 Rozliczenie za zagospodarowanie
odpadow na podstawie Porozumienia
międzygminnego z 12.04.201 8 r.

Cena za przyjęcie odpadów na
podstawie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krosna Nr I743l22 z dnia
06.10.2022 t.:
- 4.500 ton odpady nrięszane x 773,25
ń _ 3.479.625,00 ń
- I07 5 ton odpady ulegające
biodegradacji (trawa, liście) x 442,80 ń
:476.0I0,a0 ń
Łączrtte 3.955.635,00 ń, w zaokłągleniu
3.956.000,00 ń.

2 Koszty funkcjonowania
GPZoS

2.417.000,00 Rekompęnsata dla SPGK Społka z o.o.
z S.. pokrycia kosźów funkcjonowania
GPZOS 2.537.030,00 ń po
uwzględnieniu zmrttejszenia kosźów w
wysokości 12I tys. ń w zwązku z
ograńczeniem ilości dni przyjmowania
odpadów przez GPZOS.

4 Odbiór i transport odpadów

(na podstawie umowy
zawartej z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodzę
przetargu
nieograniczonego)

5.389.000,00 Kosź odbioru i transportu odpadów
zmieszanych do instalacji w Krośnie
otaz kosź odbioru i zagospodarowania
odpadów zebranych seleĘwnie
całkowity kosź zadaria wyniósł
5.597.456,40 ń brutto, w tym kosź
wywozu odpadów z cmentarzy
209.412,00 ń brutto. Zatęm kosź

Lp.



doĘcący wyłączerue gospodarowania
odpadami komunalnymi od
mieszkńców wyniesie 5.388.045 ń, po
zaokągleniu 5.389.000,00 zł brutto

5 Pozostałe koszty 860.820,00 Kosźy obejmują wynagrodzęnia i
pochodne), kosźy utrzymaria biura,
szkolenia, monitoring niecrynnego
składowiska, edukacja ekologiczrlra)
koszt zakupu modułu do programu
GOK+, crytników i komputera do
scrytywania kart PSZOK itp.

Wpłwy z opłat za gospodarowanie odpadami na rok 2023 zaplanowano w oparciu
o przewidywane lvypływy roku bieżącego w oparciu o obowiąrującą stawkę opłaty w obecnej
wysokości tj. 29,00 zł i ilości mieszkńców 26.972 osoby tj.29 złx26.972 osoby x12 -m-cy: 9.386.256,00 ń.

W zvńązku z tym przy zakładarrych wydatkach na rok 2023 w wysokości
12.622.820,00 ń konieczre będzie pokrycie części kosztów z dochodów własnych
w wysokości 3 .236.564,00 ń.

Pokrycie wydatków z opłaĘ za gospodarowanie odpadami, bez konieczrości dopłaĘ
z budżętu, będzie mozliwe prry wysokości stawki zaproponowanej w projekcie uchwĄ
wynoszącej 39,00 złlosobę lm-c:

26.972 osób x 39,00 ńx 12 -m-cy : 12.622.896,00 ń.

Nalery zaznaczyć, h ilość mieszńców nie jest wartością stałą, zmienia się w każdym
miesiącu w rwiryku ze składami korektami deklaracji. Do wyliczeń prryjęto ilość osób
zartieszkaĘch na koniec m-ca sierpnia, wg której planowano v{pły}vy do projektu planu
budżetu miasta na rok 2023.
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