
Proj ekt uchwały opracował

W y dział Go spodarki Ko munalnej

i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr
Rady Miasta Sanoka

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnieniaztej opłaty

Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o sam orządzie gminnym (tj. Dz.U . z 2023 poz. 40) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościiporządku w gminach (t.j.Dz.U. z
2022 poz.2519 zpoźn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

1

W Uchwale Nr XXXDV3lll}l Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia ż021 r. w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki

tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 202I r., poz. 49l)
2 otrzymuje brzmienię:

,,1 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
39,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbięranę i odbierane

w sposób selektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyzszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowi ązku zbierania odpadów w sposób

selektywny w wysokości 78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca."

Wykonanie uchwały powierza się Burmisttzowi Miasta Sanoka.
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3

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak
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uzasadnienie

Ustawa zdnial3 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach okreŚla

w art. 3 zadniagminy związane z systemęm gospodarowania odPadami komunalnYmi, a art. 6r

precyzuje zasady przę7.rLaazeniaśrodków z opłatza gospodarowanie odPadami komunalnYmi,

Gmina maprzede wszystkim obo wiązekustalenia wysokości ponoszonYch Przęzmieszkańców

opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosźów funkcjonowania sYstemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

W budzecie miasta na rok żO23 na pokrycie kosztów funkcjonowania sYstemu

gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wYsokoś ci 12.622.820,00 ń,

Niemniej w związiu, Zarządzeniem Nr 1 77 5122 Prerydenta Miasta Krosn a z dnia 7 listoPada

2022 r. cena zaprzyjęcie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej w KroŚnie będzie

niższai wyniesie od 1 styczniażOż3 r. 666,97 r,ł, nęttol720,33 złbrutto za I tonę odPadów

zm1eszanych. Zatęm koszt zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu GminY Miasta

Sanoka wyniesie 3.717.495,00 zŁ, czyltbędzie ntższy o ż38.505,00 zł od kosztów ujętYch

w planie budzetu miasta.

W zwiąrku z tym wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania sYstemu

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 wyniosą 12.384.315,00 ń, W tYm:

Dz. 900, rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

OpisSuma w zł
brutto

Lp. Składowa

Rozliczenie za zag
odpadów na podstawie Porozumienia
międzlgminnego z 12.04.2018 r.

Cena za ptzyjęcie odpadów:
- 4.500 ton odpadów zmieszanych x
7ż0,33 ń _ 3.ż41,.485,00 ń
-l07 5 ton odpadów ulegających
biodegradacji (trawa, liście) x 442,80 ń
: 476.010,00 zł
Łącznie 3 .7l7 .495,00 zł.

ospodarowanię3 ,717 .495,001 Zagospodarowanie
odpadów zmieszanych

Rekompensata dla SPGK Spółka z o.o.

z tyt. pokrycia kosztów funkcj onowania
GPZOS 2.537.030,00 zł po

uwzględnieniu zmniejszenia kosztów w
wysokości l2l tys. zł w związku z
ograniczeniem ilości dni ptzyjmowania
odpadów ptzęz GPZOS.

2.417.000,00ż Koszty funkcjonowania
GPZoS

Koszt odbioru i transportu odpadów
zmieszanych do instalacji w Krośnie
oraz koszt odbioru i zagospodarowania

w zebt ch sel e

5.389.000,00

(4.724.90L ń
koszĘ roku

4 Odbior i transport odpadów

(na podstawie umowy
zawartej z przedsiębiorcą

r



,

l

wyłonionym w drodzę
przetargu
nieograniczonego)

2022, wzrost
o 664.099 zł)

5 Pozostałe kosży 860.820,00 Kosźy obejmują wynagro dzenia i
pochodne), kosży ńrzymanta biura,
szkolenia, monitoring nieczynnego
składowiska, edukacja ekologiczna,
kosź zakupu modułu do programu
GOK+, czytników i komputera do
sczytywania kart PSZOK itp.

Roczne koszty funkcjonowania systemu 12.384.315,00 zł + 12 m-cy : 1.032.026,25 zł
miesięczne kosźy funkcj onowania systemu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wg ńożonych deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w systemie było 26.928 osób.

Poniższa stawka, procedowana podczas listopadowej sesji pozwoli na pokrycie kosźow prry
zńożeniu dopłaty zbudżetu w wysokości 320.577,00 zł.

Powyższa kwota stanowi rożnicę pomiędzy wydatkami a wpływami zamiesiące styczef-- luty
br. przy stawce opłaty 29 ńlos.

Pokrycie wydatków z opłaty za gospodarowanie odpadami, bez konieczności dopłaĘ z
budzetu, co jest zgodne ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
zawartej w Uchwale nr 816012022 z dnia 30 .12.2022 r . będzie mozliwe dopiero przy wysokości
stawki 40,00 ń los.

Kosźy funkcjonowania syStemu 12.384.3 15,00
I1ośó osób w
systemie
(31.12.2022)

26928 os

Prąlcho dy za
okres
styczeń-Iuty przy
stawce 29 ńlos

Ia]

Przychody za
matzec-grudzief'
(10 miesięcy) po
proponowanej
stawce

I-bl

Suma
przychodów
za 12

miesięcy

[c] : [a+b]

Dopłata do
systemu

12.384.315,00

- [cl
Stawka 39,00
ńlos

(29,00*26928)*2:
1.56 t.824,00 ń

(39,00*26928)* 10:
10.501.920,00

12.063.744,00 320.57I,00 zł

Kosźy funkci_o4owania systemu I2.384.315,00
Ilość osób w
systemie
(31.12.2022)

26928 os

Przychody za
okres
styczeń-Iuty przy
stawce 29 złlos

Ia]

Przychody za
marzęa-grudzień
(10 miesięcy) po
proponowanej
stawce

Ibl

Suma
ptrychodów
za 12
miesięcy

[c] : [a+b]

Dopłata do
systemu

12.384.3l5,00
- lcl

Stawka 40,00
ńlos

(ż9,00*26928)*2:
1.56I.824,00 ń

(40,00*26928)* 10:
I0.771.200,00

12333.024,00 51.291,00 zł
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