
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/313/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których  

w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) art. 6j ust. 4 i 5 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska w Prudniku uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których 

zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby. 

§ 3. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których  

w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

w zabudowie wielorodzinnej, stanowić będzie sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości: 

1) dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

opłaty obliczonej według metody określonej w § 1 i stawki określonej w§ 2 oraz 

2) dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) dla lokali o powierzchni użytkowej do 50 m2 oraz lokali, w których prowadzona jest działalność 

gastronomiczna, bez względu na powierzchnię użytkową lokalu - 1,35 zł za 1 metr kwadratowy 

powierzchni użytkowej lokalu, 

b) dla lokali o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 opłata obliczona według zasady i stawki określonej  

w lit. a zostaje powiększona o kwotę obliczoną według wzoru: 0,50 zł za każdy kolejny metr 

kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu powyżej 50 m2. 

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w § 2 i 3 jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości 

stawki opłaty określonej w § 2 i 3. 

§ 5. Traci moc uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

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

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 

Alicja Isalska 
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