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z dnia  17 marca 2020 r. 

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

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RYBNIKA 

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

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 

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

Finansów i Rozwoju 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Rybnika, w wysokości: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) worek 120 l - 60 zł; 

b) pojemnik 120 l - 60 zł; 

c) pojemnik 240 l - 85 zł; 

d) pojemnik 1100 l - 185 zł; 

e) kontener KP 5m3 - 920 zł; 

f) kontener KP 7m3 - 1220 zł; 

g) kontener KP 10m3 - 1720 zł; 

h) pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 250 zł. 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) worek 120 l - 90 zł; 

b) pojemnik 120 l - 90 zł; 

c) pojemnik 240 l - 130 zł; 

d) pojemnik 1100 l - 270 zł; 

e) kontener KP 5m3 - 1300 zł; 

f) kontener KP 7 m3 - 1800 zł; 

g) kontener KP 10m3 - 2500 zł; 

h) pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 375 zł. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w wysokości 50,00 zł brutto za 1 m3.  
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§ 3. Stawki opłat, o których mowa w § 1 i § 2 zawierają podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 113/VII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia 

górnych stawek opłat dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.      
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