
UCHWALA Nr 211/XXI/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie terminu, czqstotliwobci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pnez wlabcicieli nieruchomoici na terenie Miasta i Gminy 
Serock oraz zanqdzenia poboru oplaty, okreblenia inkasentdw i wysokoici 
wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 1 ustawy z dnia 
13 wrzeinia 1996 r. o utrzyrnaniu czystoSci i porzqdku w gminach (Dz.U. z 201 6 r. poz. 250), 
art. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogiaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych 
akt6w prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ), Rada Miejska w Serocku uchwala, co 
nastqpuje: 

8 1  
1. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bedzie przez 

wiaicicieli nieruchomoici, na ktbrych zarnieszkujq mieszkabcy, w iqcznej 
wysokoici za trzy miesiqce, z gbry raz na kwartal, bez wezwania, w nastqpujqcych 
terminach: 

1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartal, 
2) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za I1 kwartai, 
3) do dnia 15 wrzeinia danego roku kalendarzowego za I11 kwartal, 
4) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartal. 

2. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bqdzie przez 
wiaicicieli nieruchomoici, na kt6rych znajdujq siq dornki letniskowe lub inne 
nieruchomoSci wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, bez 
wezwania, w Iqcznej wysokoici za rok z gdry w terminie do 15 marca danego 
roku. 

3. Wysokoi6 stawki oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1 i 2 okreila odrqbna uchwala. 
4. Oplata, o kt6rej mowa w ust. 1 i 2 wnoszona bedzie przez wiaicicieli 

nieruchomoSci przelewem na rachunek bankowy Urqdu Miasta i Gminy 
w Serocku, w kasie Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku lub w drodze inkasa. 

5. Poboru oplaty, o ktbrej mowa w ust. 1 i 2 w drodze inkasa dokonywad bqdq sdtysi 
wsi gminy Serock. 

6. Okreila siq wynagrodzenie za inkaso w wysokoSci 15% od pobranej i terminowo 
odprowadzonej kwoty oplaty, o ktbrej mowa w ust. 1 i 2. 

9 2  
Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 



8 3 
Traci moc Uchwala Nr 300/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. 
w sprawie terminu, czqstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez wlaiicicieli nieruchomohi na terenie Miasta i Gminy Serock oraz 
zardzenia poboru oplaty, okrellenia inkasentbw i wysokosci wynagrodzenia za inkaso. 

9 4 
Uchwda wchodzi w iycie po u w i e  14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego i z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 sierpnia 20 16 roku. 



Uzasadnienie 
do Uchwaiy Nr 211/XXU2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 roku 

w sprawie terminu, cz~stotliwo~ci i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pnez wiaScicieli nieruchornoici na terenie Miasta i Gminy 
Serock oraz zanqdzenia poboru opiaty, okreslenia inkasent6w i wysoko6ci 
wynagrodzenia za inkaso. 

Z uwagi na wejicie w zycie w dniu 1 lutego 201 5 roku ustawy z dnia 17 stycznia 201 5 
roku o zrnianie ustawy o utrzyrnaniu czystoici i po@u w gminach oraz niektbrych innych 
ustaw (Dz. U z 205 poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego, regulujqce system 
odbierania odpad6w komunalnych w gminie zachowujq moc na okres na jaki zostaly wydane, 
jednak nie dluiej niz przez 18 miesiqcy od dnia wejScia w iycie niniejszej uchwaiy. 

Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzyrnaniu czystoici i porqdku 
w gminach w nowym brzmieniu, stanowi, ib rada gminy okreili, biorqc pod uwagq warunki 
miejscowe, w drodze uchwaiy stanowiqcej akt prawa miejscowego, termin, czqstotliwoSC 
i tryb uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy 
opiate uiszcza sie z doiu czy z g6ry. 

Dotychczas funkcjonujqca uchwaia Nr 300/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminu, czqstotliwoici i trybu uiszczania opiaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wia6cicieli nieruchomoici na terenie Miasta 
i Gminy Serock oraz q d z e n i a  poboru opiaty, okreilenia inkasentbw i wysokoici 
wynagrodzenia za inkaso, zawieraia wiqkszoSC wymaganych ustawq zapisbw, wyrnagala 
jedynie doprecyzowania w zakresie, czy opiate uiszcza siq z dolu czy z g6ry. 
Poniewai dotychczas funkcjonujqcy system wnoszenia opiat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w terminach k w d n y c h ,  pokrywajqcych siq z terminarni piatnoici podatku 
od nieruchomoici (tj.: do 15 marca, do 15 maja, do 15 wrzeinia, do 15 listopada) jest 
systemem optymalnyrn dla wiasicicieli nieruchomoici, zachowano dotychczasowe terminy 
i czqstotliwoiC wnoszenia opiat. 

Dodatkowo w z w i p h  z podjqciem przez Radq Miejskq w Serocku uchwaiy 
Nr 209/XXI/2016 w sprawie ustalenia ryczaitowej stawki opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od dornku letniskowego lub innej nieruchomoici 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w niniejszej uchwale wskazano, ii! 
wlaiciciele przedmiotowych nieruchomoSci obowiqzani sq do wnoszenia opiaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w iqcznej wysokoSci za rok z g6ry 
w terminie do 15 marca danego roku. 


