
Projekt 
 
z dnia  22 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 6j ust.1 pkt 1, ust.3 i 3b oraz art. 6k ust. 1pkt 1 i 2, ust. 3, 4 i 4a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 28,18 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego 
daną nieruchomość albo lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych. 

§ 2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 56,36 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi powstałymi  
na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w następującej wysokości: 

1) o pojemności     120 l - w wysokości         24,00 zł, 

2) o pojemności     240 l - w wysokości         48,00 zł, 

3) o pojemności    1100 l - w wysokości      220,00 zł, 

4) o pojemności   5 000 l - w wysokości    1000,00 zł, 

5) o pojemności   7 000 l - w wysokości    1400,00 zł, 

6) o pojemności 10 000 l - w wysokości    2000,00 zł, 

7) o pojemności 15 000 l - w wysokości    3000,00 zł, 

8) o pojemności 16 000 l - w wysokości    3200,00 zł. 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemniki lub worki w następującej 
wysokości: 

1) o pojemności     120 l - w wysokości         48,00 zł, 

2) o pojemności     240 l - w wysokości         96,00 zł, 

3) o pojemności   1100 l - w wysokości       440,00 zł, 
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4) o pojemności  5 000 l - w wysokości     2000,00 zł, 

5) o pojemności  7 000 l - w wysokości     2800,00 zł, 

6) o pojemności 10 000 l - w wysokości    4000,00 zł, 

7) o pojemności 15 000 l - w wysokości    6000,00 zł, 

8) o pojemności 16 000 l - w wysokości    6400,00 zł. 

§ 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 180,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

§ 5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 360,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 6. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

2. Warunkiem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest informacja 
właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstałe 
na nieruchomości są zbierane w kompostowniku przydomowym. 

§ 7. 1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne,  
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1744 z późn. 
zm.). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego członka 
rodziny wielodzietnej. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej zostali ujęci 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zamieszkują daną nieruchomość. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LI/630/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2021 r., 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 
pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 6304) zmieniona Uchwałą Nr LII/637/2021 Rady Miasta Nowego 
Sącza z dnia 23 listopada 2021 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/630/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
26 października 2021 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik 
lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 7429). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 

Krzysztof Głuc 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty  

za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), Rada Miasta w drodze uchwały 

zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 metod ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach 

zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty, a dla nieruchomości niezamieszkałych określić 

stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W uchwale jako metodę 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych, iloczyn liczby 

zadeklarowanych pojemników lub worków oraz stawki za pojemnik lub worek odpadów 

komunalnych. 

  Określone niniejszą uchwałą metody naliczenia opłaty nie ulegają zmianie w stosunku 

do rozwiązań prawnych obowiązujących w Nowym Sączu od miesiąca lipca 2013 r. Zmianie 

natomiast ulega stawka opłaty od mieszkańca. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami   

komunalnymi. 

 

Rada Miasta określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców, ilość zadeklarowanych pojemników lub worków, ilość 

odpadów komunalnych do zagospodarowania, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

zarówno zmieszanych jak i segregowanych. 

 

Jednym z głównych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które wynikają z ilości 

odebranych odpadów oraz stawek umownych, uzyskanych w ramach przetargu 

nieograniczonego, za ich transport i zagospodarowanie. W wyniku przeprowadzonej procedury 

przetargowej w 2022 r., złożona została jedna oferta na kwotę 25 722 360,00 zł.  
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Poniżej przedstawiono wszystkie wydatki w zakresie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

Lp. Wydatki 2022 r.   2023 r. 

1 Usługa w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów  

+ PSZOK 
17 999 064,00 25 722 360,00 

2 Obsługa administracyjna 864 502,00 876 625,00 

3 Edukacja ekologiczna 48 000,00 48 000,00 

Suma 18 911 566,00 26 646 985,00 

 

Przeprowadzona analiza kosztów systemu wykazała, że opłaty pobierane  

od mieszkańców i od właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza nie pokrywają kosztów jakie miasto poniesie na realizację zadania. 

Systematycznie rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, jak również 

czynniki zewnętrzne, m.in takie jak: wzrost kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej, 

spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty na dotychczasowym poziomie tj. 19 zł od osoby nie 

jest dłużej możliwe.  

 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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