
 

 

UCHWAŁA NR XX/233/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Miasto Stargard określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w stosunku do właścicieli: 

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) nieruchomości mieszanych, wskazanych w uchwale Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2. Do nieruchomości mieszanych, wskazanych w ust. 1 pkt 2, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do 

nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, chyba że w zakresie odbioru odpadów powstających 

w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zastosowano 

wyłączenia dotyczące rodzaju odbieranych odpadów lub zastosowanie mają przepisy odrębne. 

Rozdział 2. 

Świadczone usługi 

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są z terenu nieruchomości odpady komunalne powstałe na 

nieruchomości, z wyjątkiem odpadów o których mowa w ust. 4 – 7, przy czym: 

1) z nieruchomości zamieszkałej oraz z części nieruchomości mieszanej, na której zamieszkują mieszkańcy 

odbierane są: 

a) odpady zmieszane, 

b) odpady papieru, 

c) odpady szkła, 

d) odpady tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, 
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e) odpady ulegające biodegradacji, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) z części nieruchomości mieszanej, na której nie zamieszkują mieszkańcy odbierane są: 

a) odpady zmieszane, 

b) odpady papieru, 

c) odpady szkła, 

d) odpady tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, 

e) odpady ulegające biodegradacji. 

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących 

część nieruchomości mieszanych, nie będą odbierane odpady komunalne, które zostały zmieszane z odpadami 

niebędącymi odpadami komunalnymi, w szczególności powstającymi w wyniku prowadzonej działalności. 

3. Operator zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi pojemników i worków, za pomocą których następował będzie odbiór 

odpadów komunalnych, w zabudowie: 

1) jednorodzinnej oraz wielorodzinnej do czterech gospodarstw domowych, lub w przypadku zabudowań do 

pierwszego piętra: 

a) pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych o pojemności co najmniej 60 dm3, 

b) pojemniki do zbierania bioodpadów o pojemności co najmniej 120 dm3, 

c) worki do zbierania odpadów segregowanych o pojemności co najmniej 80 dm3; 

2) wielorodzinnej: 

a) pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów o pojemności co najmniej 120 dm3, 

b) pojemniki do zbierania odpadów segregowanych opakowaniowych o pojemności co najmniej 1100 dm3. 

4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci zużytych opon przyjmowane są 

wyłącznie w Ekopunkcie, w ilości nie większej niż 8 szt. opon samochodowych w okresie trzech lat. Limit 

dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym, w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich 

nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., niezależnie od daty przekazania odpadów. 

5. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych przyjmowane są wyłącznie w ramach funkcjonowania Ekopunktu w ilości nie większej niż 

3 m3 w okresie trzech lat. Limit dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym 

w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy 

trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., 

niezależnie od daty przekazania odpadów. Odpady remontowe zmieszane z innymi odpadami, nie 

stanowiącymi odpadów remontowych i budowlanych nie będą przyjmowane. 

6. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci odpadów niebezpiecznych 

przyjmowane są wyłącznie w ramach funkcjonowania Ekopunktu i dotyczy to: 

1) odpadów niebezpiecznych; 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

3) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

4) zużytych baterii i akumulatorów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7. Poza Ekopunktem, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane i niewykorzystane leki 

przyjmowane są w wyznaczonych aptekach. 
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§ 3. Każdy właściciel nieruchomości objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

ma prawo zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Operatora. Zgłoszenia można dokonać 

osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. 

Rozdział 3. 

Szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 4. Na terenie nieruchomości mieszanych odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie mogą być 

odbierane przez Operatora systemu ze wspólnych pojemników przypisanych do części zamieszkałej i części 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, na której powstają odpady komunalne, posadowionych 

w miejscach gromadzenia odpadów. 

§ 5. Odpady komunalne, z wyjątkiem odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych odbierane są, 

w ramach wnoszonej opłaty, bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów odbioru odpadów. 

Harmonogramy sporządzane są przez Operatora, w oparciu o uzasadnione potrzeby właścicieli nieruchomości, 

tak aby nie doprowadzić do przepełniania się pojemników i udostępniane w sposób zwyczajowo przyjęty 

właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

§ 6. 1. Odpady komunalne zmieszane od właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej oraz 

wielorodzinnej obejmującej do czterech gospodarstw domowych lub w przypadku zabudowań do wysokości 

pierwszego piętra, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są jeden raz w tygodniu, przy czym odbieranie 

następuje w ten sam dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem określonym dla danego rejonu miasta. 

2. Odpady komunalne zmieszane od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

innym niż wymieniony w ust. 1, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są z częstotliwością ustaloną 

indywidualnie, jednak nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu. 

§ 7. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 1, w zamian za uiszczoną opłatę, odpady 

zbierane w sposób selektywny: 

1) odpady w postaci papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane są jeden raz w tygodniu w okresie od 

kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 

odbierane są jeden raz w miesiącu, w terminie ustalonym w harmonogramie, po uprzednim zgłoszeniu 

odpadów do odbioru; poza terminami odbioru odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do 

Ekopunktu. 

§ 8. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 2, w zamian za uiszczoną opłatę, odpady 

zbierane w sposób selektywny: 

1) odpady w postaci papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych 

– odbierane są z częstotliwością ustaloną indywidualnie, jednak nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu; 

2) ulegające biodegradacji: 

a) odpady kuchenne – odbierane są z częstotliwością ustaloną indywidualnie, jednak nie rzadszą, niż jeden 

raz w tygodniu, 

b) odpady zielone – odbierane są z częstotliwością ustaloną indywidualnie, jeden raz w tygodniu w okresie 

od kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 

odbierane są jeden raz w miesiącu, w terminie ustalonym w harmonogramie, po uprzednim zgłoszeniu 

odpadów do odbioru; poza terminami odbioru odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do 

Ekopunktu. 

§ 9. 1. Odbiorowi podlegają wyłącznie odpady, które: 

1) zostały przygotowane do odbioru tj. zgromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach, a odpady 

wielkogabarytowe wystawione w miejscu gromadzenia odpadów w terminie ich odbioru; 

2) zostały wystawione w widocznym miejscu gromadzenia odpadów, z bezpośrednim dojazdem samochodu 

specjalistycznego odbierającego odpady. 
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2. W przypadku stwierdzenia przez Operatora niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki 

odpadów, odpady zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem dla odbioru odpadów zmieszanych, a Operator 

powiadomi o tym gminę w celu wszczęcia postępowania administracyjnego naliczającego wyższą opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 10. 1. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości nie będzie odbywał się: w niedziele, pozostałe dni 

ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach spoczynku nocnego. 

2. W przypadku, gdy wyznaczony w harmonogramie dla danej nieruchomości dzień odbioru odpadów, 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem 

ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym. Według tej zasady w harmonogramie przesunięte 

zostają kolejne dni odbioru odpadów aż do ostatniego dnia tygodnia, przy czym sobota jest dniem roboczym 

i zarazem ostatnim dniem odbioru. 

3. Do miejsca gromadzenia odpadów należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego 

odbierającego odpad. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady 

zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu do którego jest 

zapewniony dojazd, w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odpady nie odebrane z powodu braku 

dojazdu będą odebrane w kolejnym, przewidzianym w harmonogramie terminie pod warunkiem zapewnienia 

dojazdu. 

Rozdział 4. 

Pozostałe sposoby świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych 

§ 11. 1. W Ekopunkcie, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbierane są: 

1) pochodzące z gospodarstw domowych oraz z części nieruchomości mieszanych, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odpady w postaci: 

a) odpadów papieru, 

b) odpadów szkła, 

c) odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, 

d) odpadów ulegających biodegradacji w postaci odpadów zielonych, 

2) pochodzące z gospodarstw domowych odpady w postaci: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

c) zużytych opon, 

d) tekstyliów i odzieży. 

2. Podmiot prowadzący Ekopunkt, prowadzi Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, w którym 

zbierane są w szczególności pochodzące z gospodarstw domowych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3. Ekopunkt przyjmuje odpady komunalne w dni robocze co najmniej osiem godzin dziennie oraz w soboty 

co najmniej sześć godzin dziennie. 

4. Operator, w ramach świadczonej usługi za uiszczoną opłatę, nie ma obowiązku zapewnienia transportu 

odpadów do Ekopunktu. 

§ 12. 1. Operator zobowiązany jest do każdorazowego odebrania oświadczenia od osoby przekazującej do 

Ekopunktu: 
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1) odpady budowlane i rozbiórkowe – oświadczenia, które powinno zawierać: 

a) informację o osobie przekazującej odpady, w tym imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, 

b) informację o podmiocie zobowiązanym do wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w zamian za którą przekazywane są odpady, 

c) informację o nieruchomości, na której powstały odpady komunalne, 

d) oświadczenie, że dla danej nieruchomości, nie został przekroczony limit, o którym mowa w § 2 ust. 5; 

2) odpady w postaci zużytych opon – oświadczenia, które powinno zawierać: 

a) informację o osobie przekazującej odpady, w tym imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, 

b) informację o podmiocie zobowiązanym do wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w zamian za którą przekazywane są odpady, 

c) informację o nieruchomości, na której powstały odpady komunalne; 

d) oświadczenie, że dla danej nieruchomości, nie został przekroczony limit, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

2. Informacja o lokalizacji i terminach dostępności Ekopunktu, a także o rodzajach odbieranych odpadów, 

udostępniona zostanie na stronie internetowej Operatora oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/96/2019 Rady Miejskiej 

w Stargardzie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3473). 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Michał Bryła 
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