
UCHWAŁA NR … / 2010 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

 
 

z dnia ……………….2010 r. 
 

w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 
poz. 675)  oraz 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 , z 2006 r. Nr 144 poz. 1042 , Dz.U., z 2008 r. 
Nr 223 poz.1464, z 2009 Nr 18 poz. 97,  Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz.753, Nr 215 poz. 1664, 
oraz z 2010 Nr 47, poz. 278 ), 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących 
wysokościach: 

1 Stawki opłat za odpady komunalne – zmieszane przy selektywnej zbiórce: 
a)  Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 80 l – 5,00 zł 
b)  Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.-  110l i 120 l –    
      7,50 zł 
c)  Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.240 l –11,90  zł 
d) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 700 i  
      większych zł/m3  32,00 zł 
e) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 1100 i  
    większych –49,00 zł/m3 

2 Stawki opłat za odpady komunalne – zbierane selektywnie – u źródła: 
a) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

workach/pojemnikach o poj.   30 l  – 1,00 zł 
b) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

workach/pojemnikach o poj.   60 l  –  2,00 zł 
c) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

workach/ pojemnikach  o poj. 110 l  –  3,00 zł 
d) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

workach/pojemnikach o poj. 120 l  –  3,00 zł 
e) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

pojemnikach o poj. 240 l  –  5,00 zł 
f) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 

pojemnikach o poj. 360 l– 8zł 



g) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 
pojemnikach o poj. 1100 l  –  22,00 zł 

h) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 
pojemnikach o poj. 2500l – 40zł 

     3.  Stawki opłat za odpady komunalne zmieszane bez selektywnej zbiórki u źródła 
 

a) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników  o poj. 80 l – 
10,00  zł 

b) Odbiór  odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.-  110 l i 
120 l  –    15,00 zł 

c) Odbiór  odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.240 l –
23,80  zł 

d) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 700 i  
większych zł/m3  64,00 zł 

e) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 1100 i     
większych –98,00 zł/m3 

4. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 30 zł/m3. 
 
Do powyŜszych stawek naleŜy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% 
 
§   2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
§   3.  Traci moc Uchwała Nr XV/103/2007 Rady Miejskiej w Lipnie, z dnia 7 grudnia 2007  
           roku. 
§  4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
                                                                                             
                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej   
                                                                                                                  w Lipnie 
 

 


