
 

 

UCHWAŁA NR 270/XXXIV/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 8 marca 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od ilości osób zamieszkujących na nieruchomości 

zgodnie z art. 6j. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego. 

§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

w wysokości: 

1) 28 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 41 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

3) 52 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i czteroosobowego; 

4) 67 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i sześcioosobowego; 

5) 79 zł od gospodarstwa domowego siedmioosobowego lub większego. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości: 

1) 18 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 26 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 

3) 33 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i czteroosobowego; 

4) 43 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i sześcioosobowego; 

5) 51 zł od gospodarstwa domowego siedmioosobowego lub większego. 

§ 4. Ustała się stawkę opłaty za każdy pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

1) na odpady komunalne zmieszane: 

a) pojemność 0,12 m³ - 26 zł, 
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b) pojemność 0,24 m³ - 46 zł, 

c) pojemność 1,1 m3 - 100 zł; 

2) na odpady komunalne segregowane: 

a) pojemność 0,12 m³ - 18 zł, 

b) pojemność 0,24 m³ - 28 zł, 

c) pojemność 1,1 m3 - 67 zł. 

§ 5. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub w przypadku innych 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi rocznie: 

1) od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi: 

a) 303 zł od domku rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierany w sposób selektywny, 

b) 455 zł do domku rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi: 

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny: 

 0,12 m3 0,24 m3 1,1 m3 

stawka ryczałtu/rok łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników 

34 zł 2 1 - 

103 zł 6 3 2 

207 zł 12 6 4 

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny: 

 0,12 m3 0,24 m3 1,1 m3 

stawka ryczałtu/rok łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników 

44 zł 2 1 - 

131 zł 6 3 2 

262 zł 12 6 4 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Praszce nr 41/VI/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki  

za pojemnik określonej wielkości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Bogusław Łazik 
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