
 

 

UCHWAŁA NR XLII/425/2022 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4a oraz art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz. 2151) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Miasta Stargard, w przypadku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona od 

gospodarstwa domowego. 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miasto Stargard ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 

1) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości: 

a) 29,00 zł, od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

b) 54,50 zł, od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

c) 75,00 zł, od pozostałych gospodarstw domowych; 

2) za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 

a) 38,00 zł, od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

b) 68,50 zł, od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

c) 95,00 zł, od pozostałych gospodarstw domowych. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości: 

1) za pojemnik 60 dm3-3,45 zł; 

2) za pojemnik 80 dm3-4,60 zł; 

3) za pojemnik 120 dm3-6,90 zł; 

4) za pojemnik 240 dm3-13,80 zł; 

5) za pojemnik 360 dm3-20,70 zł; 

6) za pojemnik 770 dm3-44,28 zł; 
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7) za pojemnik 1100 dm3-63,25 zł; 

8) za pojemnik 2000 dm3-115,00 zł: 

9) za pojemnik 2500 dm3-143,75 zł. 

3. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, na terenie 

Gminy Miasto Stargard ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi równą 

dwukrotnej wysokości stawki określonej w ust. 1 i 2. 

4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł. 

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych na podstawie ust. 1 i 2. 

§ 3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w § 2 przez gospodarstwo domowe - rozumie się osobę 

samodzielnie zajmującą nieruchomość zamieszkałą, lub małżonków i inne osoby wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/117/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 

października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4123, z 2019 r. 

poz. 5603, z 2020 r. poz. 4373, z 2021 r. poz. 6030). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Michał Bryła 
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