
UCHWAŁA NR XL/305/2022 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

 

z dnia 30 września 2022 roku 

 

       w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna. 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549) 

Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje: 

§  1.  

1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy w wysokości 360,00 zł za 1 m3. 

2. Określa się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy w wysokości dwukrotności stawki określonej w § 1 ust. 1 w przypadku, 

gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają  

się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 60,00 zł za odbiór 1 m3 nieczystości 

ciekłych. 

§  3.  1. Górne stawki określone w § 1 i § 2 uchwały są stawkami brutto (uwzględniają podatek od 

towarów i usług).  

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 dotyczą każdorazowego wykonania usługi.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 5. Traci moc Uchwała XXII/172/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w 

sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 


