
UCHWAŁA NR XXXII/301/2016 

RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 12 października 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 6c ust. 2, art. 6j ust. 3 i art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 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. 1. Ustala się stawki opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych, zbieranych 

i odbieranych w sposób selektywny, z pojemników pochodzących z nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości: 

 

1) 9 zł za pojemnik o pojemności 120 l; 

2) 18 zł za pojemnik o pojemności 240 l; 

3) 27 zł za pojemnik o pojemności 360 l; 

4) 82,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) 525 zł za pojemnik o pojemności 7000 l; 

6) 600 zł za pojemnik o pojemności 8000 l; 

7) 750 zł za pojemnik o pojemności 10000 l. 

 

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, dotyczą pojemników do selektywnej zbiórki dla 

każdej frakcji odpadów. 

 

3. Ustala się wyższe stawki opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych, 

zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, z pojemników pochodzących                               

z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,                  

w wysokości:  

 

1) 18 zł za pojemnik o pojemności 120 l; 

2) 36 zł za pojemnik o pojemności 240 l; 

3) 54 zł za pojemnik o pojemności 360 l; 

4) 165 zł za pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) 1050 zł za pojemnik o pojemności 7000 l; 

6) 1200 zł za pojemnik o pojemności 8000 l; 

7) 1500 zł za pojemnik o pojemności 10000 l. 

 



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

 

§ 3. 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,  

a także w związku z  postanowieniem o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

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

zaistniała konieczność ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemniki z odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 

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

do ustalenia, w drodze uchwały, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  


