
Projekt

z dnia  17 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie 
opłaty miejscowej na terenie gminy Turawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 17 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy
w Turawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie opłaty 
miejscowej na terenie gminy Turawa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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Uzasadnienie

Opłata miejscowa wprowadzona Uchwałą Nr V/47/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. Rady Gminy Turawa od
samego początku jej obowiązywania wzbudzała ogromne kontrowersje wśród osób przebywających na terenie
Gminy Turawa ze szczególnym uwzględnieniem obrzeży Jezior Turawskich. Jest faktem powszechnie
znanym, że wody Jeziora Dużego, a w niektórych przypadkach Jeziora Średniego i Małego były intensywnie
zaatakowane przez sinice. W okresach niskiego poziomu wody w jeziorach oraz wysokiej temperatury
następował rozrost sinic, czego skutkiem był zalegający głównie nad Jeziorem Dużym fetor. Stan faktyczny
jest taki, że turyści przyjeżdżający nad Jeziora Turawskie w okresie zakwitu sinic, opuszczali przedwczesnie
miejsce wypoczynku z powodu fetoru i oburzeni byli, że będą musieli uiszczać opłatę miejscową. Zjawisko to
pojawiało się periodycznie przez szereg lat. W opisanych wyżej okolicznosciach stosowanie opłaty miejscowej
nie znalazło uzasadnienia zarówno ekonomicznego jak i społecznego. Wprawdzie Wójt Gminy Turawa podjął
intensywne, merytoryczne działania mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia wody
w Jeziorze Dużym w okresie sezonu turystycznego, efektem czego w ostatnim czasie zaobserwowano
znikomy zakwit sinic. Dodatkowo na Jeziorze Średnim zlokalizowany został areator stały, który dotlenia,
a tym samym oczyszcza wody tego jeziora. Nie zawsze jednak można mieć wpływ na utrzymanie właściwych
poziomów piętrzenia wody. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rejonowy Zakład Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu zarządzający wodami i terenami przyległymi do jeziora.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz
849 ze zm.), która wejdzie w życie od 01.01.2016 r. daje Radom Gmin uprawnienie do fakultatywnego
wprowadzenia opłaty miejscowej. W opisanych wyżej okolicznościach, a także biorąc pod uwagę fakt
odchodzenia samorządów od opłaty miejscowej, skorzystanie przez Radę Gminy Turawa z możliwości
odstąpienia od stosowania opłaty miejscowej uznać należy za w pełni uzasadnione.

Sporządził:

Leszek Bednarz
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