
UCHWAŁA NR XXXII/300/2016 

RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 12 października 2016 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i ust. 3 ustawy z dnia                          

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej 

w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                         

w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

stawkę od gospodarstwa domowego. 

 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                

o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,                           

w wysokości: 

 

1) 23 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, niezależnie od powierzchni 

zajmowanego lokalu mieszkalnego; 

 

2) 42 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                        

o powierzchni do 40 m²; 

 

3) 49 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                     

o powierzchni przekraczającej 40 m², jednak nie większej niż 80 m²; 

 

4) 53 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                     

o powierzchni przekraczającej 80 m². 

 

       2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, w wysokości: 

 

1) 35 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, niezależnie od powierzchni 

zajmowanego lokalu mieszkalnego; 

 

2) 63 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                        

o powierzchni do 40 m²; 

 

3) 74 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                     

o powierzchni przekraczającej 40 m², jednak nie większej niż 80 m²; 

 

4) 80 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, zajmującego lokal mieszkalny                     

o powierzchni przekraczającej 80 m². 



§ 3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w § 2, powierzchnię lokalu mieszkalnego, 

jaką zajmuje gospodarstwo domowe, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia  12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym do powierzchni lokalu 

mieszkalnego nie wlicza się powierzchni pomieszczeń przynależnych, w szczególności 

garaży, piwnic, komórek lokatorskich, a także balkonów, tarasów i logii. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Starogard Gdański 

 

 

Jarosław Czyżewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 Z uwagi na wystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin 

Wierzyca i postanowienie o utworzeniu gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi zaistniała konieczność wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy jest organem uprawnionym 

do dokonania ww. czynności w drodze uchwały oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 

zamieszkujących danę gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych 

oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto 

stawki opłat, ustalone przez Radę, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 ww. ustawy, powinny wynosić nie więcej niż 5,6 

% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za 

gospodarstwo domowe, który za rok poprzedni wyniósł 1386 zł, natomiast stawki opłat za 

odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z art. 6k 

ust. 3 ww. ustawy, powinny być nie wyższe niż dwukrotna wysokość maksymalnej stawki za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. W związku z powyższym 

podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


