
Uchwała Nr X/82/15 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 17 września 2015 roku 
 

 
w  sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r.  poz. 594 z późn. 
zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm./, Rada Miejska 
Turku uchwala, co następuje: 
 

§  1 
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być 

wnoszona przez właścicieli nieruchomości za dany miesiąc z góry bez wezwania, w 

terminach do 25 dnia każdego miesiąca. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, dla właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne upływa w dniu 25 marca 
2016 r. i obejmuje okres od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. 
 

§  2 
1. Opłatę uiszcza się w kasie albo na rachunek bankowy. 
 
2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

§  3 
Traci moc uchwała Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 grudnia 2012 r.     
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013.297) oraz 
uchwała nr XXVI/231/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 marca 2013 roku 
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 grudnia 2012 r. 
w  sprawie  sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013.7545.) 
 

§  4 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 
 

§  5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie od 1 marca 2016 r.  
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr X/82/15 

Rady Miejskiej Turku 
z dnia 17 września 2015 roku 

 
 

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

 
 
Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska 
zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym wskazać czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. 
 
 
Przedmiotowa uchwała reguluje termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępne metody zapłaty 
przedmiotowej opłaty tj. w kasie oraz na rachunek bankowy. 
 
Obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za 
dany miesiąc kalendarzowy z góry do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy.   
 
 

 

 
 
 


