
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/115/2020 

RADY GMINY RYCHTAL 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6j ust. 1, pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b i ust. 4 oraz 

art. 6k ust. 1, ust. 2a pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, 

w wysokości 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 4. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Kwota zwolnienia, o którym mowa w ust.1 wynosi 0,50 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 5. 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychtal 

powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn pojemników, w którą należy wyposażyć 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 6 ust. 1 lub ust. 2. 

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części 

nieruchomość niezamieszkałą, w której powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat części zamieszkałej i niezamieszkałej 

§ 6. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości 

niezamieszkałej w wysokości: 

- 5,91 zł brutto za worek 120 l; 

- 5,91 zł brutto za pojemnik 120 l; 
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- 11,82 zł brutto za pojemnik 240 l; 

- 54,18 zł brutto za pojemnik 1100 l; 

- 344,78 zł brutto za pojemnik 7000 l. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

- 23,64 zł brutto za worek 120 l; 

- 23,64 zł brutto za pojemnik 120 l; 

- 47,28 zł brutto za pojemnik 240 l. 

- 216,72 zł brutto za pojemnik 1100 l. 

- 1379,16 zł brutto za pojemnik 7000 l. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. 

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku. 

  

Przewodnicząca  

Rady Gminy Rychtal 

(-) Aleksandra Olejnik 
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