
UCHWAŁA NR 192/XXV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

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. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy  z zastrzeżeniem § 2 . 

2. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 uiszcza się 
miesięcznie. 

§ 2.  

1. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń 2021 r. upływa 28 lutego 2021 r. 

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza się ryczałtową opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy. 

3. Ryczałtową opłatę, o której mowa w ust. 2 uiszcza się jeden raz w roku. 

§ 3.  

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Praszka podany na stronie  www.praszka.pl   
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 5.  

Traci moc uchwała nr 42/VI/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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