
Projekt

z dnia  26 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały NrXX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz 
594 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. 
Dz. U. z 2012r. poz 391 ze zm), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się § 2 Uchwały NR XX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 roku, na mocy 
którego ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy: 

1) stawkę opłaty - w wysokości 13,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi; 

2) stawkę opłaty - w wysokości 11,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, a odpady ulegające biodegradacji wraz z odpadami zielonymi są kompostowane na nieruchomości 
właściciela wytwarzającego ten odpad.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

1) ogłoszenie w prasie lokalnej; 

2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turawa przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa; 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Prochota
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