
UCHWAŁA NR XII/93/19
RADY GMINY RYPIN

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 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 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rypin zobowiązani są uiszczać 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięcznie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za rok z góry, 
jednorazowo do dnia 31 marca.

3. Wysokości stawek opłaty, o których mowa w ust. 1 oraz 2, określają odrębne uchwały.

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się poprzez wpłatę gotówką lub 
z wykorzystaniem karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Rypin lub przelewem na wskazany rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Rypin. Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Rypin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rypin Nr XV/109/16 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Rypin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.07.2016 r., poz. 2763). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Rypin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin. 

 

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska
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