UCHWAŁA NR XXIV/272/2012
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2012 r.
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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 2.
Zasady świadczenia usług, rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są
odpady powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński, zwanym dalej Regulaminem:

a) odpady selektywnie gromadzone z papieru i tektury – w każdej ilości,
b) odpady selektywnie gromadzone szklane – w każdej ilości,
c) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe –
w każdej ilości,

d) odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone – w każdej ilości,

e) odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń określonych w § 7, w ilości 6 m3
w okresie 3 lat,

g) odpady niebezpieczne, a w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. – w każdej ilości,

h) opony – w każdej ilości.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a – e oraz lit. h, odbierane są
bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów odbioru odpadów. Harmonogramy
sporządzane są przez operatora i udostępniane właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być
dokonywany.

3. W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a – e oraz
lit. h, operator przyjmuje zgłoszenia telefoniczne na odbiór odpadów poza stałym harmonogramem
odbioru z nieruchomości.
4. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych poza stałym harmonogramem odbioru
z nieruchomości na zgłoszenie telefoniczne następuje w dni tygodnia określone przez operatora dla
danego rejonu miasta.

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być dostarczane przez właściciela
nieruchomości lub mieszkańca do:
1) gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Ekopunktu);
2) mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w zakresie odpadów
określonych w ust. 1 pkt 2 lit. g.

6. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów określono rozdziale
3.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej
obejmującej do czterech gospodarstw domowych lub w przypadku zabudowań do wysokości
pierwszego piętra – odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są jeden
raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem
określonym dla danego rejonu miasta.
2. Od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony
w ust. 1 odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są z częstotliwością
ustaloną indywidualnie, jednak nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu.
§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 3 ust. 1, w zamian za uiszczoną
opłatę:

1) odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych
– odbierane są jeden raz w miesiącu;

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane są jeden raz w tygodniu;
3) zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego – odbierane są w terminach indywidualnie wyznaczonych przez operatora, po
uprzednim zgłoszeniu odpadów do odbioru.

2. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 3 ust. 2, w zamian za uiszczoną opłatę:
1) odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych
– odbierane są z częstotliwością ustaloną indywidualnie, jednak nie mniejszą niż jeden raz
w miesiącu;

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane są z częstotliwością ustaloną
indywidualnie, jednak nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu;

3) zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego – odbierane są w terminach wyznaczonych przez operatora, po uprzednim
zgłoszeniu odpadów do odbioru, co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 5. 1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, wymienione w § 3 i 4, które:
1) są zgromadzone w odpowiednich pojemnikach – zgodnie z Regulaminem;
2) zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub w miejscach gromadzenia odpadów,
do których zapewniony jest dojazd pojazdem odbierającym odpady.

2. Odpady komunalne zgromadzone lub wystawione w sposób inny niż określony w ust. 1 – mogą
nie zostać odebrane przez operatora.
3. W przypadku niewywiązywania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów – odpady
zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych.

4. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3 i 4 odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia, za
wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień odbioru odpadów przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem
ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów

§ 6. 1. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na
własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia punktów
selektywnego zbierania odpadów:
1) w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Ekopunkcie) – odpady,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

2) w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odpady, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g;

3) w aptekach – przeterminowane i niewykorzystane leki.
2. Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia punktów selektywnego zbierania
odpadów udostępnione są na stronie internetowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz
w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów.

3. Administrator punktu selektywnego zbierania odpadów może odmówić przyjęcia odpadów,
jeżeli:

1) ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy;

2) w przypadku odpadów budowlanych i remontowych:
a) został przekroczony limit określony w niniejszej uchwale,
b) odpady powstały w wyniku usług świadczonych przez firmy budowlane.
§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami, powstające na nieruchomości
odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane w limitach 6 m3 w okresie 3 lat,
przypadających na:
1) jedną nieruchomość o zabudowie jednorodzinnej;
2) jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej.
2. Powstające na nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane
w zamian za uiszczoną opłatę do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (Ekopunktu):

1) własnym transportem;
2) w ramach płatnej usługi transportu oferowanej przez administratora Ekopunktu.
3. Przekazanie

odpadów do Ekopunktu oraz składane u administratora Ekopunktu
zapotrzebowanie na kontener stalowy lub worek o pojemności 1m3 , odbywa się przy równoczesnym
złożeniu:

1) oświadczenia, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel
nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych;

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – oświadczenia właściciela nieruchomości lub właściciela
lokalu mieszkalnego wskazującego lokal mieszkalny, z którego odpady pochodzą.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wyłącznej
kompetencji rad gmin należy określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
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.
W uchwale określono nielimitowany odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie takich jak: odpady selektywnie gromadzone
z papieru i tektury, odpady selektywnie gromadzone szklane, odpady selektywnie gromadzone
z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady wielkogabarytowe oraz opony.
Nieodpłatna zbiórka odpadów selektywnie gromadzonych w połączeniu z ustawowym obowiązkiem
określania niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3 ustawy), powinno stanowić
efekt ekonomiczny i edukacyjny, zachęcający do zmniejszania ilości odpadów zmieszanych oraz
segregowania odpadów surowcowych.
Ustalono natomiast limity nieodpłatnie odbieranych odpadów budowlanych i remontowych
z nieruchomości zamieszkałych na 6 m3 na jedną nieruchomość w przypadku zabudowy
jednorodzinnej i 6 m3 na jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej – w okresie 3 lat.
Uchwała, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawodawcę, określa:
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości w zamian
za uiszczoną opłatę,
2) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w tym częstotliwość odbioru
odpadów,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

