
UCHWAŁA NR XIV/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust 2a pkt 1, ust. 3 i ust 4a oraz art. 6j 
ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 29.01.2015 poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi

i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w wysokości 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego §”.

2. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości 70,00 zł miesięcznie od każdego  mieszkańca”.

3. W § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
będą zagospodarowywać odpady biodegradowalne we własnych przydomowych 
kompostownikach, w wysokości 10%  kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3 od każdego 
mieszkańca”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Reda.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 5881



 
 

UCHWAŁA NR XXVII/290/2020 
RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

o zmianie uchwały nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 713, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 5, ust. 3 oraz art. 6j ust.  3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 1439 ze zm.). Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. 
Woj. Pom. z 29.01.2015 poz. 237), zmienionej uchwałą nr XIV/151/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 
29 listopada 2019 r. oraz nr XVI/178/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 r wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się następujące stawki opłaty za każdy pojemnik na odpady komunalne zebrane 

na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli odpady 
zbierane są w sposób selektywny: 

1) 5,80 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 110 l  dla każdej frakcji, 

2) 6,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 120 l  dla każdej frakcji, 

3) 12,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 240 l  dla każdej frakcji, 

4) 18,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 360 l  dla każdej frakcji, 

5) 24,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 480 l  dla każdej frakcji, 

6) 58,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności  1.100 l dla każdej frakcji.". 

2. W § 2 po ust 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu 

"Ustala się następujące stawki opłaty za każdy worek na odpady komunalne zebrane 

na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli odpady 
zbierane są w sposób selektywny: 

1) 6,00 zł miesięcznie za każdy worek o pojemności 120 l  dla każdej frakcji, 

2) 12,00 zł miesięcznie za każdy worek o pojemności 240 l  dla każdej frakcji.". 

3. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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za pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny: 

1) 14,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 110 l  dla każdej frakcji, 

2) 15,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 120 l  dla każdej frakcji, 

3) 30,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 240 l  dla każdej frakcji, 

4) 45,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 360 l  dla każdej frakcji, 

5) 60,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 480 l  dla każdej frakcji, 

6) 150,00 miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 1.100 l dla każdej frakcji,". 

4. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu: 

"Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny: 

1) 15,00 zł miesięcznie za każdy worek o pojemności 120 l  dla każdej frakcji, 

2) 30,00 zł miesięcznie za każdy worek o pojemności 240 l  dla każdej frakcji, ". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 5 listopada 2020 r. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 roku. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie 
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UCHWAŁA NR XVI/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE

z dnia 13 stycznia 2020 r.

o zmianie uchwały Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a oraz 
art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie  wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty § 
1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą 
zagospodarowywać odpady biodegradowalne we własnych przydomowych kompostownikach, 
w wysokości 2,70 zł od każdego mieszkańca. Zmniejszona stawka opłaty wynosi 24,30 zł miesięcznie od 
mieszkańca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Reda. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
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Kazimierz Okrój
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