
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/311/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 29 marca 2017 r. 

 
w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.
2
) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się raz na kwartał, 

w następujących terminach: 

1) do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec; 

2) do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec; 

3) do 15 września za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień; 

4) do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień. 

§ 2. Opłatę uiszcza się na indywidualnie przydzielone numery rachunków 

bankowych lub za pośrednictwem sołtysa, który pełni funkcje inkasenta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2017 roku. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

                                                           

1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 oraz 1948. 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1020, 1250 oraz 

1920. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada gminy określa, biorąc pod 

uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego m.in. 

terminy i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dotychczas na podstawie uchwały Nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku zobowiązani do wpłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wnosili opłaty do: 20 kwietnia, 20  lipca, 20 października, 20 grudnia. 

Zmiana terminów wnoszenia opłat za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, 

za III kwartał do 15 września i za IV kwartał do 15 listopada jest podyktowana potrzebą 

usprawnienia systemu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe 

terminy opłat są tożsame z terminami wnoszenia opłat z tytułu podatków lokalnych. Opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone na indywidualnie przydzielone numery 

rachunków bankowych lub za pośrednictwem sołtysa, który pełni funkcję inkasenta. 

Zrównanie terminów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

opłat z tytułu podatków lokalnych usprawni pobór należności przez inkasentów. 

Ponadto, zmiana terminu opłaty za IV kwartał z 20 grudnia na 15 listopada dodatkowo 

korzystnie wpłynie na rozliczenie księgowe wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ograniczy powstawanie dużych zaległości na koniec roku budżetowego 

zobowiązanych do wpłat, którzy dotychczas często wnosili opłaty dopiero w styczniu 

następnego roku za IV kwartał poprzedniego roku. Skorygowane terminy wnoszenia opłat 

poprawią płynność finansową gminy w danym roku budżetowym. 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 


