
UCHWAŁA NR XIX/372/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz 

ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 6k ust. 1, art. 6k ust.3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi 
z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadza się 
następujące zmiany:

1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 6k ust. 1, art. 6k 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - uchwala się, co następuje:”;

2) §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe reguluje odrębna uchwała.”;

3) §2 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 19,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane 
i odbierane,”;

4) §2 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 38,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane 
i odbierane.”;

5) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:
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Pojemność pojemnika na 
odpady

Stawka- selektywne zbieranie 
i odbieranie odpadów

Stawka- nieselektywne 
zbieranie i odbieranie 

odpadów

60 l 4,60 zł 10,50 zł

120 l 9,20 zł 23,50 zł

240 l 18,40 zł 47,50 zł

360 l 27,60 zł 71,00 zł

660 l 50,60 zł 129,50 zł

1100 l 84,40 zł 216,00 zł

od 1100 l do 3,5 m3 włącznie 184,00 zł 686,50 zł

od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 982,50 zł

od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 1373,50 zł

od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 2946,00 zł

od 15 m3 do 36 m3 1270,00 zł 5080,00 zł

”;
6) uchyla się §2 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada
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