
 

 

UCHWAŁA NR XI/136/2019 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 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 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 

poz. 1403 i 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/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) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) nazwę „Gmina Miasto Stargard Szczeciński” zastępuje się nazwą „Gmina Miasto Stargard”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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) 27,00 zł, od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

b) 49,00 zł, od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

c) 65,00 zł, od pozostałych gospodarstw domowych; 

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

a) 37,00 zł, od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

b) 64,00 zł, od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

c) 85,00 zł, od pozostałych gospodarstw domowych. 

2. 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. 

3. 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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.  
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Michał Bryła 
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