
 
UCHWAŁA 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 

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

niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87 i 122) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński, w przypadku odbierania odpadów od właścicieli nieru-

chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona 

od gospodarstwa domowego. 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 2: 

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

a) 20,00 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba, 

b) 35,00 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkują dwie osoby, 

c) 40,00 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych; 

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

a) 30,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba, 

b) 50,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby, 

c) 60,00 zł dla pozostałych nieruchomości. 

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

Miasta Stargard Szczeciński ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

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

a) 26,00 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba, 

b) 45,50 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkują dwie osoby, 

c) 52,00 zł dla pozostałych w lokali mieszkalnych; 

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

a) 39,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba, 

b) 65,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby, 

c) 78,00 zł dla pozostałych nieruchomości. 
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§ 3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w § 2 przez gospodarstwo domowe - rozumie się osobę sa-

modzielnie zajmującą nieruchomość zamieszkałą, lub małżonków i inne osoby wspólnie zamieszkujące i go-

spodarujące. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/270/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty zmieniona uchwałą Nr XXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciń-

skim z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 370, poz. 1683). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Agnieszka Ignasiak 
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