
UCHWAŁA NR XVII/122/2019
RADY MIASTA RYPIN

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości 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)  art. 6l 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 obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, bez wezwania, z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.  W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 
roku, opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się za rok z góry, jednorazowo do dnia 31 marca.

§ 3.  Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na 
konto Urzędu Miasta Rypin lub gotówką w kasie urzędu.

§ 4.  Traci moc uchwała Rady Miasta Rypin Nr XVII/150/16 z dnia z dnia 19 kwietnia 2016 r., w sprawie 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina zmieniona uchwałą Rady Miasta Rypin 
XVIII/161/16 dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 6. 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

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2019 r.
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