
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/363/2021 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 888, 1648, 2151), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 roku 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, 

poz. 4694), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) bioodpady stanowiące odpady komunalne”, 

- pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) bioodpady stanowiące odpady komunalne”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Operator nie jest obowiązany do zapewnienia pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące 

odpady komunalne właścicielom nieruchomości zabudowanych jednorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym, którzy podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania 

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu 

czystość i porządku w gminach.” 

2) w §7: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

wielomateriałowych – odbierane są jeden raz w tygodniu;” 
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b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) bioodpady stanowiące odpady komunalne – odbierane są jeden raz w tygodniu w okresie 

od kwietnia do października, a w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie;” 

3) w §8 pkt 2 wyrazy "ulegające biodegradacji" zastępuje się wyrazami "bioodpady stanowiące odpady 

komunalne”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 3. 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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