UCHWAŁA NR 172/XXIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 17 grudnia 2020 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 (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Praszka od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2 lub §3.
§ 2.
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny
w wysokości 32,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
§ 3.
Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, w wysokości 64,00 zł od
każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
§ 4.
1. Ustała się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) pojemność 0,12 m³ – 20,00 zł
2) pojemność 0,24 m³ – 36,00 zł
3) pojemność 1,1m3 – 58,00 zł
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeśli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny:
1) pojemność 0,12 m³ – 40,00 zł.
2) pojemność 0,24 m³ – 72,00 zł.
3) pojemność 1,1m3 – 116,00 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:
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a) 606 zł od domku rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
b) 1 212 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
stawka ryczałtu/ rok
68 zł
206 zł
414 zł

0,12 m3
0,24 m3
1,1 m3
łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności
pojemników
2
1
6
3
2
12
6
4

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:
stawka ryczałtu/ rok
88 zł
262 zł
524 zł

0,12 m3
0,24 m3
1,1 m3
łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności
pojemników
2
1
6
3
2
12
6
4
§ 6.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Praszce nr 270/XXXIV/2018 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.
§ 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 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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