
UCHWAŁA XV/ 86/2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

 
w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek 
opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm., poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 
122, 1045, 1269, 1688) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górne stawki opłat za  usługi 
opróżniania 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 – 6,00 zł; 
b) odbiór  odpadów  komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.- 110 l i 120 l – 
9,00 zł; 
c) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 240 l – 14,50 zł; 
d) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 700 l i większych 
(lecz nie większych niż 1099 l) 42,00 zł za m3 pojemnika; 
e) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 1100 l i większych 
–59,00 zł za m3 pojemnika; 
2) stawki opłat za odpady komunalne – zbierane selektywnie – u źródła: 
a) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 
workach/pojemnikach o poj. 30 l – 2,00 zł; 
b) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 
workach/pojemnikach o poj. 60 l – 3,00 zł; 
c) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w workach/ 
pojemnikach o poj. 110 l – 4,00 zł; 
d) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w 
workach/pojemnikach o poj. 120 l – 4,00 zł; 
e) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w pojemnikach o 
poj. 240 l – 6,00 zł; 
f) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w pojemnikach o 
poj. 360 l– 10,00 zł; 
g) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w pojemnikach o 
poj. 1100 l – 27,00 zł; 



h) odbiór odpadów komunalnych segregowanych zbieranych selektywnie w pojemnikach o 
poj. 2500 l – 43,00 zł; 
3) stawki opłat za odpady komunalne zmieszane bez selektywnej zbiórki u źródła 
a) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 80 l – 12,00 zł; 
b) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj.- 110 l i 120 l – 
18,00 zł; 
c) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 240 l – 29,00 zł; 
d) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 700 l i większych 
(lecz nie większych niż 1099 l) -  84,00 zł za m3 pojemnika; 
e) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o poj. 1100 l i większych 
–118,00 zł za m3 pojemnika; 
4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 25,50 zł za m3. 
2. Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT wysokości ustalonej na podstawie 
odrębnych przepisów. 
3. Stawki, o których mowa w ust. 1 dotyczą każdorazowego wykonania usługi.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012 
roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


