
UCHWAŁA NR 319/XXIX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru 

opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ) Rada Miejska w Serocku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy – dot. zabudowy jednorodzinnej, uiszczają, bez wezwania, na rzecz Miasta i Gminy Serock w łącznej 
wysokości za trzy miesiące, z góry raz na kwartał, w następujących terminach: 

1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał, 

2) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał, 

3) do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał, 

4) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy – dot. zabudowy wielolokalowej, uiszczają, bez wezwania, na rzecz Miasta i Gminy Serock, co 
miesiąc, z dołu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wskazane zużycie wody. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub właściciele innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszczają 
bez wezwania w łącznej wysokości za rok z góry w terminie do dnia 15 marca danego roku. 

§ 2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa odrębna uchwała. 

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy 
Miastai Gminy Serock: 

1) przelewem lub 

2) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub 

3) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia 
w Serocku lub 

4) w drodze inkasa. 

§ 4. Poboru opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 i 3 w drodze inkasa dokonywać będą sołtysi wsi gminy Serock. 

§ 5. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% od pobranej i terminowo odprowadzonej kwoty 
opłaty,o której mowa w § 1 ust. 1 i 3. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 6l ustawy ucpg, rada gminy, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze
uchwały określi termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

W związku z powyższym ustalono następujące terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:

1.w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi -
wprowadzenie uiszczania opłat, bez wezwania, z góry w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca każdego
kolejnego kwartału, tj. do 15 marca za I kwartał danego roku kalendarzowego, do 15 maja za
II kwartał danego roku kalendarzowego, do 15 września za III kwartał danego roku kalendarzowego oraz do
15 listopada za IV kwartał danego roku kalendarzowego.

2.w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
ustalono następujące terminy opłat: wprowadzenie uiszczania opłat, bez wezwania, z dołu, w okresach co
miesięcznych do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wskazane zużycie wody.

3.w przypadku właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub właściciele innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe termin uiszczania opłat ustalono do
15 marca danego roku.
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