Projekt
UCHWAŁA NR
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.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Województwa

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, ustali stawkę opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości. Obowiązek ustalenia stawki opłaty za pojemnik
lub worek aktualizuje się w momencie podjęcia przez radę uchwały w przedmiocie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5, rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej
niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny wynoszą za miesiąc 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego
na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
w 2019 r. dochód ten wyniósł 1819 zł. Mając na uwadze powyższe, stawka za pojemnik
o pojemności 1100 dm3 nie może przekroczyć stawki 58,21 zł, a za worek o pojemności
120 dm3 – 18,19 zł.
Szacuje się, że w wyniku objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych na nieruchomościach mieszanych
w zabudowanie wielorodzinnej, strumień odpadów objęty systemem zwiększy się o około
1200 Mg. Przy założeniu, że gminnym systemem od 1 stycznia 2021 r. zostanie dodatkowo
objętych 800 nieruchomości niezamieszkałych, uchwalone stawki, przy przyjęciu ilości
i częstotliwości opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku, umożliwią dalsze
bilansowanie gminnego systemu.
Ustalone w niniejszej uchwale stawki są obliczone zgodnie z wytycznymi ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględniając przy tym konieczność
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania pięciu frakcji odpadów komunalnych
oraz przy zachowaniu minimalnych częstotliwości ich opróżniania. Pozwalają na pokrycie
kosztów
odbioru
i
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
powstających
na nieruchomościach mieszanych, w części niezamieszkałej, na której powstają odpady
komunalne.

