UCHWAŁA NR XXIX/209/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i poz. 1834) w związku z art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gmianach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rypin w wysokości 39,37 zł
brutto za 1 m3.
§ 2. Ustala się następujące górne stawki opłat w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
1. Ustala się górną stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do gromadzenia odpadów
komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
1) pojemność 60 l - w wysokości 12,00 zł;
2) pojemność 120 l - w wysokości 24,00 zł;
3) pojemność 240 l - w wysokości 48,00 zł;
4) pojemność 1100 l - w wysokości 220,00 zł.
2. Ustala się górną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek przeznaczony do gromadzenia
odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:
1) pojemność 60 l - w wysokości 36,00 zł;
2) pojemność 120 l - w wysokości 72,00 zł;
3) pojemność 240 l - w wysokości 144,00 zł;
4) pojemność 1100 l - w wysokości 660,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 4. Uchwał podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
pozbywanie się z nieruchomości nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się odpadów komunalnych
z nieruchomości nieobjętych przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy
nie są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, mają obowiązek zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Niniejsza uchwała ustanawia maksymalne stawki opłat, jakie mogą być ponoszone przez właścicieli
nieruchomości za usługi realizowane na podstawie umów zawieranych z przedsiębiorcami z zakresu
opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Maksymalna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
została wyliczona na podstawie kalkulacji przedstawionej przez przedsiębiorstwo komunalne zajmujące się
odbiorem nieczystości płynnych z terenu Gminy Rypin.
Zgodnie z ustawą maksymalna stawka opłat za pojemnik lub worek stanowi nie więcej, niż 1,3 %
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności
120 l. W chwili podejmowania uchwały przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wynosił 1919,00 zł.
Rada gminy podjęła decyzję, że górna stawka opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 120 l przeznaczony
do gromadzenia odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny będzie wynosić 24,00 zł. Na
zasadzie proporcji ustalono stawki opłaty za pojemnik i worek o mniejszej lub większej pojemności.
Zgodnie z ustawą ustalono górne stawki opłat podwyższonych za pojemnik lub worek przeznaczony do
gromadzenia odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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