
UCHWAŁA NR LI/399/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559, ze zm.) 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 (tj. Dz.U. 2022 poz. 2519), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opols. 2018 poz. 3461; 2019 poz. 3911; 2020 poz. 3643) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) skreśla się § 2 ust. 1 lit. g; 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostaną wyposażone przez gminę w pojemniki 
służące do zbierania: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów.”; 

3) § 3 ust. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od 
właściciela nieruchomości,”; 

4) skreśla się § 4 ust. 11; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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