
 

 

UCHWAŁA NR V/ 27 /19 

RADY MIASTA SANOKA 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności  

oraz zwolnienia z tej opłaty 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b i ust. 3c, art. 6k ust. 1, 

ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

Rada Miasta Sanoka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych 

obejmujących rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na każdego członka rodziny wielodzietnej. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18,00 zł 

b) pojemnik o pojemności 120 l– 35,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 240 l– 70,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l – 318,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 7000 l – 2021,00 zł. 
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2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36,00 zł 

b) pojemnik o pojemności 120 l– 70,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 240 l– 140,00 zł, 

d) pojemnik o pojemności 1100 l – 636,00 zł, 

e) pojemnik o pojemności 7000 l – 4042,00 zł. 

§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 

jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł 

rocznie 

2. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, za gospodarowanie opadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 

jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

w wysokości 36,00 zł rocznie. 

§ 6. W Uchwale Nr XXII/191/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty, ustalenia stawki za 

pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., 

poz. 2536): 

1) uchyla się § 1-4, 

2) § 5-8 traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta 

 

 

Andrzej Romaniak 
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