
Uchwała Nr XXII/207/16 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 22 września 2016 roku 
 

zmieniająca uchwałę Nr IV/32/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 
12 lutego 2015 roku w  sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania stawki tej opłaty 

 
 
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. 
6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250, z późn. zm.), Rada 
Miejska Turku uchwala, co następuje: 
 

§  1 

W uchwale Nr IV/32/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015 roku w  sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku poz.868),  
 
§  2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w odniesieniu do zamieszkanych przez mieszkańców nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Turek w wysokości 12,00 zł od mieszkańca.” . 
 

§  3 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 
 

§  4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXII/207/16 

Rady Miejskiej Turku 
z dnia 22 września 2016 roku 

 
zmieniającej uchwałę Nr IV/32/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 
12 lutego 2015 roku w  sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania stawki tej opłaty 

 
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250), Rada Miejska w drodze uchwały 
zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę tej opłaty. 
 
W niniejszej uchwale przyjęto metodę obliczania stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami dla nieruchomości zamieszkałych określoną w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ww. 
ustawy. Według tej metody opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn sumy 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 
 
Przedmiotowa uchwała zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy, określa stawkę opłaty 
podstawowej, której celem jest upowszechnienie selektywnego zbieranie odpadów  
„u źródła” czyli bezpośrednio u mieszkańców miasta Turku. 
 


