
UCHWAŁA NR XXIX/248/13
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity/ oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./, 

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi z danej nieruchomości  uiszcza się 
raz w miesiącu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc.

§ 2
W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 

§ 3
Opłatę uiszcza się wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wierzbinku lub w 
kasie Urzędu Gminy w Wierzbinku.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

       /Elżbieta Walicka/      



Uzasadnienie
do Uchwały NR XXIX/248/13

Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie:  terminu, częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem 
wywiązania  się.  z  nałożonych  ww.  ustawą  obowiązków  rada  gminy  powinna  określić  termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc  pod  uwagę  oczekiwania  mieszkańców,  zgłaszane  w  trakcie  kampanii  informacyjnej, 
niniejsza  uchwała  wprowadza  odpłatność  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym
w systemie miesięcznym: do ostatniego dnia danego miesiąca oraz możliwość uiszczania opłaty 
zarówno wpłatą lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Wierzbinku, jaki i w kasie 
urzędu.  Tryb  ten  został  przyjęty  w  celu  zapewnienia  płynności  budżetu  gminy  i  możliwości 
finansowania systemu.

Częstotliwości  uiszczania  opłaty,  której  obowiązek  ponoszenia  powstaje  za  każdy  miesiąc,
w przyjętym systemie poboru miesięcznego, sprzyja również regularności dokonywania wpłat. 


