
Projekt uchwaĘ opracował
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr .... ..l......
Rady Miasta Sanoka

zdnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

ustalenia stawki Ę opłaty oraz zwolniertiaztej opłaĘ

Napodstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art.41ust. 1 ustawy zdńa 8 marca

1990 r. o sarnorządzie gminnym (tj.Dz.|J. z2020r.poz.71,3 zpóźn.zn.) omzart.6j ust. 1

pkt 1, art. 6k ust. 1 pkl 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 wrzęśnia 1996r. o utrzymaniu

czystości i potządku w gminach (tj. Dz.U. z2020 t. poz. 1439 zpóźn. mt.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§l

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadarri komunalnymi od

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkńcy stanowiącej iloczyn |icńy
mięszkarlców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

1.

§2

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
29,00 zł miesięczrie od jednego mieszkańcą jeżeli odpady są zbierane i odbięrane

w sposób selektywny.
Ustala się stawkę opła§ podwyższonej zagospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania opadów w sposób selektywny

w wysokości 58,00 zł miesięcznie od jednego miesz"kńca.

1.

§3

Zwalńa się w części z opŁaty za gospodarowanie

nieruchomości zabudowanych budynkami
komposĘących bioodpady stanowiące opady
przydomowym, propoĘonalnie' do zrnniejszenia
komunalnymi z gospodarstw domowych.

odpadami komunalnymi właścicieli
mieszkalnymi jednorodzinnymi

komunalne w kompostowniku
kosztów gospodarowania odpadami

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2,00 ńnakaZdego mieszkńca
budynku mieszkalnego, o którym mowa wust. 1.

)



J.

4.

Zwalńa się w części z opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie

z dńa 5 grudnia 2014 t. o Karcie Dużej Rodziny {tj.Dz.U. z2020 r.,poz.1348 zpóźn
zn,).
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 ustala się w wysokości 1,00 ń nakaZdego członka

rodziny wielodzietrej .

§4

Traci moc Uchwała Nr )OilV159/19 Rady Miasta Sanoka z dnia

19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunatnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub woręk o określonej

pojemności oraz zwolnieńaztej opłaty @z.Urz. Woj. Podkarpackiego z2019 t.,poz.6712)
oraz Uchwała Nr WIVl173l20 Rady Miasta Sanoka z dnia

30 słcznia 20ż0 t. zsnieńająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymio ustalenia stawki tej opłaty; ustalenia stawki za
pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnieńa z tej opłaty (Dz. Urz. Woj.

Podkarpackiego z2020 r., poz. 869).

§5

Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

i wchodzi w życie z dnię6 1 marca 202l r.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak


