
Uchwała Nr XXII/208/16 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 22 września 2016 roku 
 

zmieniająca uchwałę Nr XII/118/15 Rady Miejskiej Turku  
z dnia 26 listopada 2015 roku w  sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania 
deklaracji 

 

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 2016r., poz. 446) oraz art. 

6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Rada Miejska Turku 

uchwala, co następuje: 

§  1 

W uchwale Nr XII/118/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2015 roku,  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji  

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.7746), Załącznik Nr 3 – DON-1 Deklaracja  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne otrzymuje 

brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§  2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXII/208/16 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 22 września 2016 roku 

 

zmieniającej uchwałę Nr XII/118/15 Rady Miejskiej Turku  

z dnia 26 listopada 2015 roku w  sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania 

deklaracji 

 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), ma na celu 

uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli 

nieruchomości. 

Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, 

iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Dokonane zmiany w treści załącznika do niniejszej uchwały ułatwią zrozumienie 

zasad wypełnienia deklaracji, poprzez czytelniejszą formę graficzną. Wprowadzone 

zmiany są również konsekwencją zgłaszanych uwag ze strony zainteresowanych 

podmiotów. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


