
UCHWAŁA NR XIX/375/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, 
ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr VI/114/19 z dnia 
28 lutego 2019 r. 

1) §11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, odbywa 
się tylko z pojemników 120-litrowych opróżnianych z częstotliwością jak dla domków 
jednorodzinnych.";
2) §11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Odbiór odpadów z innych nieruchomości niż określone w ust. 5 wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 
i nie znajdują się obiekty budowlane, odbywa się z częstotliwością I określoną w §14 
ust. 1 pkt 1.".

§ 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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