
 

 

UCHWAŁA NR XX/234/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

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. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie 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 oraz z 2019 r. poz. 5603) w § 2 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. 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 – 3,16 zł; 

2) za pojemnik 80 dm3 – 4,23 zł; 

3) za pojemnik 120 dm3 – 6,32 zł; 

4) za pojemnik 240 dm3 – 12,64 zł; 

5) za pojemnik 1100 dm3 – 58,00 zł; 

6) za worek 80 dm3 – 5,00 zł; 

7) za worek 120 dm3 – 7,50 zł.”; 

2) w ust. 2 na końcu zdania dodaje się: „i 1a.”; 

3) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 
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§ 3. 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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