
 

 

UCHWAŁA NR XX/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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. 6c ust. 2 i 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. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 roku postanawia się na terenie Gminy Miasto Stargard odbierać odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

2. Odbiór odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 odbywał się będzie wyłącznie z nieruchomości 

niezamieszkałych na nieruchomościach mieszanych w zabudowie wielorodzinnej, tzn. takich, które w części 

stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

3. Zapisów uchwały nie stosuje się do właścicieli nieruchomości, które stanowią: 

1) cmentarze, świetlice miejskie, domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno–wypoczynkowe; 

2) placówki szkolno-oświatowe; 

3) zakłady i ośrodki pobytu tymczasowego, a w tym m.in.: szpitale, hotele, bursy szkolne, internaty, jednostki 

wojskowe i koszary; 

4) zakłady karne; 

5) sklepy o powierzchni powyżej 300 m2, w których prowadzona jest działalność handlowa detaliczna 

i hurtowo-detaliczna w branży spożywczej lub o przeważającym spożywczym kierunku działalności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Michał Bryła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 listopada 2020 r.

Poz. 4752
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