
Projekt 

 

z dnia  16 marca 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz 

Komisje Finansów i Rozwoju 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 435/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6117 ze zm.):  

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 66 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1 Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli odpady są zbierane i  odbierane w 

sposób selektywny w wysokości: 

1) worek o pojemności 120 l - 16,90 zł; 

2) pojemnik o pojemności 120 l - 6 zł; 

3) pojemnik o pojemności 240 l - 12 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l - 54 zł; 

5) kontener o pojemności 5m3 - 250 zł; 

6) kontener o pojemności 7m3 - 350 zł; 

7) kontener o pojemności 10 m3 - 500 zł; 

8) pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 75 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 

worek ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny w wysokości: 

1) worek o pojemności 120 l - 50 zł; 

2) pojemnik o pojemności 120 l - 18 zł; 

3) pojemnik o pojemności 240 l - 36 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l - 162 zł; 

Id: 768AA73B-7B22-48CB-A5E8-A20C871160C9. Projekt Strona 1



5) kontener o pojemności 5m3 - 750 zł; 

6) kontener o pojemności 7m3- 1 050 zł; 

7) kontener o pojemności 10m3- 1 500 zł; 

8) pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 225 zł”; 

3) Uchyla się § 3 i § 4. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2020 r. 
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