
Uchwała XII/119/15
Rady Miejskiej Turek

z dnia 26 listopada 2015 roku

w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

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 /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ oraz art.
6j ust. 3, art 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm./, Rada
Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek
powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej  liczby pojemników z 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3.

§ 2

Ustala  się  stawkę  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny, w wysokości:

1)pojemnik o pojemności 120 l –13,10 zł
2)pojemnik o pojemności 240 l -23,00 zł
3)pojemnik o pojemności 1100 l – 90,00 zł
4)pojemnik o pojemności 6,5 m3 (KP 7) – 500,00

§ 3

Ustala  się  wyższą  stawkę  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne,  jeżeli  odpady  nie  są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1)pojemnik o pojemności 120 l -22,00 zł
2)pojemnik o pojemności 240 l – 40,00 zł
3)pojemnik o pojemności 1100 l – 160,00 zł
4)pojemnik o pojemności 6,5 m3 (KP 7) – 830,00.



§ 4

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  z  mocą  obowiązującą
od 1 marca 2016r.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/119/15

Rady Miejskiej Turek
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

W dniu 17 września 2015 roku Rada Miejska Turku uchwałą Nr X/81/15 postanowiła
o odbieraniu, począwszy od 1 marca 2016 roku, odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Turek,  na  których  nie
zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają odpady komunalne.  Na mocy tej  uchwały  w
dotychczas obowiązujący system odbioru odpadów komunalnych włączone zostały
nieruchomości  niezamieszkałe  na  których  powstają  odpady  komunalne,  czyli
wszystkie  podmioty  gospodarcze,  np.  lokale  handlowo-usługowe,  gastronomiczne,
biura, przychodnie itd.

W niniejszej uchwale przyjęto metodę obliczania stawki za gospodarowanie odpadami
dla  nieruchomości  niezamieszkałych określoną w art.  6j  ust.  3  ustawy z  dnia  13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn. zm.). Według tej metody w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
na  których  powstają  odpady  komunalne,  opłata  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  stanowi  iloczyn  zadeklarowanej  liczby  pojemników  z  odpadami
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w
uchwale.

Wybrane metody są najprostszym wariantem z punktu widzenia organizacyjnego tzn.
nie wymagających dodatkowych nakładów finansowych oraz korzystania z informacji
pochodzących ze źródeł zewnętrznych podlegających weryfikacji.

Przedmiotowa uchwała zgodnie z art. 6k ust. ww. ustawy, określa metodę ustalenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określa  stawkę  opłaty
podstawowej  oraz  wyższą  stawkę  opłaty  za  odpady,  które  nie  są  w  sposób
selektywny zbierane i odbierane (zmieszane odpady komunalne).
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