
  

UCHWAŁA NR XVII/146/16 

RADY MIASTA RYPIN 

z dnia  19 kwietnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

 

§ 2.1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych przez 

mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady ulegające 

biodegradacji - w tym odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież zebrane 

w sposób selektywny; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 Mg z jednego gospodarstwa 

domowego na rok; 

4) zużyte opony - w ilości jednego kompletu opon (4 szt.) pochodzących z jednego gospodarstwa domowego 

na rok; 

5) popioły. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej przez 

mieszkańców, a na której powstają odpady komunalne opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbierane będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w ilościach odpowiadających zadeklarowanej pojemności 

pojemników, odpowiednio: 60l, 110/120l, 240l, 360l, 600l, 1100l oraz ich krotności; 

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady ulegające 

biodegradacji - w tym odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież zebrane 

w sposób selektywny - w każdej ilości; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 Mg na nieruchomość w ciągu 

roku. 
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3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zabudowanej domkami 

letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane 

będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady ulegające 

biodegradacji - w tym odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież zebrane 

w sposób selektywny; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 Mg z jednego domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok. 

 

§ 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali 

włącznie: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co dwa tygodnie, 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co 

tydzień, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - co dwa tygodnie, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe: w okresie od - 1 maja do 30 września co dwa 

tygodnie, w okresie od - 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie, 

d) szkło - co sześć tygodni, 

e) papier i tektura: w okresie od 1 maja do 30 września - co cztery tygodnie, w okresie od 1 października do 

30 kwietnia - co sześć tygodni, 

f) popioły: w okresie od 1 listopada do 31 marca - co trzy tygodnie; 

2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu, 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co 

tydzień, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - co dwa tygodnie, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - dwa razy w tygodniu, 

d) szkło - co dwa tygodnie, 

e) papier i tektura - co tydzień, 

f) popioły: w okresie od 1 listopada do 31 marca - co trzy tygodnie; 

3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień, 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: w okresie od 1 maja do 30 listopada - co tydzień, 

w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia - co dwa tygodnie, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe: w okresie od 1 maja do 30 września - co dwa 

tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co trzy tygodnie, 

d) szkło - co sześć tygodni, 

e) papier i tektura:  w okresie od 1 maja do 30 września - co dwa tygodnie, w okresie od 1 października 

do 30 kwietnia - co trzy tygodnie; 

4) z terenów zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie, 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie, 

d) szkło - co sześć tygodni, 

e) papier i tektura: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie. 
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2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w aptekach - w godzinach ich 

pracy; 

2) zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - 

w godzinach ich pracy; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich 

sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy 

oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy; 

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – 

w godzinach ich pracy; 

7) odzież i tekstylia - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy; 

8) popioły - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy. 

 

§ 4.1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w następującym 

rozkładzie tygodniowym: 

1) poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:00-15:00; 

2) środa w godzinach 7:00-17:00; 

3) sobota: 

a) w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach 9:00-13:00, 

b) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9.00-13.00. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny, 

wymienione w § 3 ust. 2 właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie. 

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą również 

samodzielnie dostarczyć zebrane w sposób selektywny odpady wymienione w § 3 ust. 1 z wyłączeniem 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

§ 5.1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych należy zgłaszać: 

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 54 280 96 47; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rypin@rypin.eu; 

3) osobiście w Urzędzie Miasta Rypin, pokój Nr 200; 

4) listownie na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 

3. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 7 dni od daty wadliwie wykonanej lub niewykonanej usługi. 

4. W uwagach należy podać jakiej usługi dotyczy zgłoszenie, adres nieruchomości, dane kontaktowe osoby 

zgłaszającej (imię, nazwisko, nr telefonu). 

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin. 

 

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

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

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Rypin 

Jarosław Sochacki 
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