
  

UCHWAŁA NR XVII/149/16 

RADY MIASTA RYPIN 

z dnia  19 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b ustawy z dnia 

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

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 

zamieszkałych przez mieszkańców jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty ustalonej w § 2. 

 

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny: 

1) w wysokości 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny przekracza 4 osoby - w wysokości 6 

zł miesięcznie od każdej kolejnej osoby (powyżej 4 osób) zamieszkującej w tym lokalu mieszkalnym. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny w wysokości 17 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

 

§ 3.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

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

komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny: 

1) pojemnik o poj. 60 l - w wysokości 20 zł 

2) pojemnik o poj. 110/120 l - w wysokości 40 zł 

3) pojemnik o poj. 240 l - w wysokości 80 zł 

4) pojemnik o poj. 360 l - w wysokości 120 zł 

5) pojemnik o poj. 600 l - w wysokości 200 zł 

6) pojemnik o poj. 1100 l - w wysokości 315 zł 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

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

komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny: 

1) pojemnik o poj. 60 l - w wysokości 40 zł 

2) pojemnik o poj. 110/120 l - w wysokości 80 zł 

3) pojemnik o poj. 240 l - w wysokości 160 zł 

4) pojemnik o poj. 360 l - w wysokości 240 zł 

5) pojemnik o poj. 600 l - w wysokości 400 zł 
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6) pojemnik o poj. 1100 l - w wysokości 630 zł 

 

§ 4.1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy: 

1) odpady są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 10 zł; 

2) odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 20 zł. 

- z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok 2016, za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 

2016 roku, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy: 

1) odpady są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 5 zł; 

2) odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 10 zł. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rypin Nr IV/33/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin. 

 

§ 7.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta  

Jarosław Sochacki 
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