
UCHWAŁA  Nr XLIX/248/18 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz.1875 i 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 6k ust.1, ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289, poz.2056 i 2422.), Rada Miejska w Tułowicach uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik, § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady: z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i 

odpady opakowaniowe z tektury; ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

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

1) o pojemności 120l – w wysokości 6,00 zł; 

2) o pojemności 240l – w wysokości 12,00 zł; 

3) o pojemności 1100l – w wysokości 55,00 zł; 

4)  o pojemności 5-34 m3- w wysokości 51,00 zł za 1 m3.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 3.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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