
 

 

UCHWAŁA NR VII/95/2019 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 28 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Stargard Szczeciński 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 i z 2019 r. poz. 730), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 

2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard 

Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5017 i poz. 5018) wprowadza się 

następujące zmiany:  

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

2) w §2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) miejsce gromadzenia odpadów – miejsca na pojemniki lub worki służące do czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, do których zalicza się miejsca 

gromadzenia odpadów, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze. zm.) oraz inne miejsca tymczasowego gromadzenia 

odpadów, utworzone przez właściciela nieruchomości lub inną osobę, posiadającą tytuł prawny do 

nieruchomości, do których został zapewniony bezpośredni dojazd pojazdem odbierającym odpady;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) ustawa – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);”. 

3) w § 3 ust. 1: 

a) pkt 2: 

- litera a otrzymuje brzmienie: 

„a) odpadów papieru,”, 

- litera d otrzymuje brzmienie: 

„d) odpadów ulegających biodegradacji,”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 3472



b) w pkt 5 po literze a dodaje się literę aa: 

„aa) w przypadku odpadów, o których mowa w pkt. 2 lit. e, należy je gromadzić w miejscach 

gromadzenia odpadów w terminach odbioru tych odpadów, ale nie wcześniej niż w dobie 

poprzedzającej ich odbiór, a poza wyznaczonymi terminami przekazywać we własnym 

zakresie bezpośrednio do Ekopunktu,”. 

4) w § 6: 

a) w ust. 5 kropkę po pkt 3 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 o treści: 

„4) brązowym – na odpady ulegające biodegradacji, w tym: 

a) odpady zielone należy gromadzić w brązowych workach kompostowalnych, zgodnych 

z przyjętymi normami europejskimi EN 14995 lub 13432, o minimalnej pojemności 

80 dm³, 

b) odpady ulegające biodegradacji w postaci resztek żywności, należy gromadzić 

w pojemnikach brązowych, umieszczając je w tych pojemnikach luzem lub w workach 

kompostowalnych.”, 

b) skreśla się ust. 6; 

5) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie kompostują odpadów ulegających 

biodegradacji, przekazują te odpady do odbioru, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu 

w okresie od kwietnia do końca października, poza tym okresem jeden raz na dwa tygodnie.”; 

6) w § 12: 

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz zwierząt futerkowych na terenie działek przydomowych, 

w zabudowie jednorodzinnej, wolnostojącej, zlokalizowanych w peryferyjnej strefie miasta określonej 

w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 

18 czerwca 2009 r. w sprawie podziału miasta Stargardu Szczecińskiego na strefy do ustalenia 

wysokości opłat za grunty komunalne oddane w dzierżawę; pod warunkiem przestrzegania zasad 

i warunków określonych w ust. 3 – 4.”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 o treści: 

„5. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, zwierząt futerkowych oraz ule powinny być tak usytuowane, 

aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do 

granicy nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej: 

1) 30 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, 

2) 100 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem 

przeznaczonym na stały pobyt ludzi. 

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się zwierząt na zewnątrz tego obiektu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Michał Bryła 
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