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UCHWAŁA NR XXV/   /2020 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r., poz.150, 

poz. 284, poz. 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w terminie do 

15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na przypisany przez Gminę Wyrzysk indywidualny rachunek 

bankowy płatnika opłaty, prowadzony przez Gminę Wyrzysk. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/....../2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach rada gminy jest delegowana do określenia, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspomniany przepis stanowi również o konieczności

wskazania w tej samej uchwale czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Rada Miejska w Wyrzysku uwzględniając fakt, iż jednym z kluczowych założeń systemu

gospodarowania odpadami przez gminę, ma być jego "samofinansowanie" się, zdecydowała o przyjęciu

formy uiszczania opłaty z góry z częstotliwością miesięczną. Wybrany sposób uiszczania opłaty ma

pozwolić na zbilansowanie wszystkich wpłat od wymienionych właścicieli nieruchomości tak, by mogły

zostać określone i uiszczone w danym roku kalendarzowym. Przy czym każdemu z wymienionych

właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy, Gmina przypisze indywidualny rachunek

bankowy do uiszczania ww. opłaty.

Systemem gospodarowania odpadami są objęci z mocy art. 6c ust. 1 ustawy właściciele nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy, określeni w uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie

odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.
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