
UCHWAŁA NR XVII/125/2019
RADY MIASTA RYPIN

z dnia 3 grudnia 2019 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)1)  oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4a, 
art. 6j ust. 2a i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) 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:

1) w wysokości 20 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 
13 zł miesięcznie od każdej kolejnej osoby (powyżej 4 osób) zamieszkującej w tym lokalu mieszkalnym.

2. Zwalnia się w części, wynoszącej 1,00 zł na osobę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy  bioodpady stanowiące 
odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) w wysokości  40 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 
26 zł miesięcznie od każdej kolejnej osoby (powyżej 4 osób) zamieszkującej w tym lokalu mieszkalnym.

§ 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:

1) pojemność 120 l - w wysokości    5,50 zł;

2) pojemność 240 l - w wysokości  11,50 zł;

3) pojemność 1100 l - w wysokości  54,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.
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2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych 
tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - pojemność 1100 l – w wysokości 54,00 zł;

2) szkło - pojemność 1100 l – w wysokości 54,00 zł;

3) papier i tektura - pojemność 1100 l – w wysokości 54,00 zł;

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne - pojemność 1100 l – w wysokości 54,00 zł.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych 
tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

a) pojemność   60 l – w wysokości   5,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 10,00 zł;

2) szkło:

a) pojemność   60 l – w wysokości   5,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 10,00 zł;

3) papier i tektura:

a) pojemność   60 l – w wysokości   5,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 10,00 zł;

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) pojemność   60 l – w wysokości   5,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 10,00 zł.

4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) pojemność 120 l - w wysokości    11,00 zł;

2) pojemność 240 l - w wysokości    23,00 zł;

3) pojemność 1100 l - w wysokości 108,00 zł.

5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów 
komunalnych tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której 
powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

- pojemność 1100 l – w wysokości 108,00 zł;

2) szkło - pojemność 1100 l – w wysokości 108,00 zł;

3) papier i tektura - pojemność 1100 l – w wysokości 108,00 zł;

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne - pojemność 1100 l – w wysokości 108,00 zł.
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6. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za worek przeznaczony do gromadzenia odpadów 
komunalnych tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której 
powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

a) pojemność   60 l – w wysokości 10,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 20,00 zł;

2) szkło:

a) pojemność   60 l – w wysokości 10,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 20,00 zł;

3) papier i tektura:

a) pojemność   60 l – w wysokości 10,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 20,00 zł;

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) pojemność   60 l – w wysokości 10,00 zł,

b) pojemność 120 l – w wysokości 20,00 zł.

§ 4. 1.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 150 zł.

2. Ustala się ryczałtową stawkę podwyższonej opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami 
letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku 
gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokości 
300 zł.

§ 5.  Traci moc Uchwała Rady Miasta Rypin Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 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 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rypin

Sławomir Malinowski
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