
 

 

UCHWAŁA NR XX/177/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. 

z 2016r. poz. 446/ i art. 6l ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 250/ uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bez wezwania w następujących terminach: 

1) za I kwartał do 15 marca; 

2) za II kwartał do 15 maja; 

3) za III kwartał do 15 września; 

4) za IV kwartał do 15 listopada; 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: 

1) marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień – właściciele nieruchomości uiszczają z góry; 

2) styczeń, luty, kwiecień, lipiec, sierpień, październik – właściciele nieruchomości uiszczają z dołu. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. 

2. Wyznacza się inkasentów według  załącznika do niniejszej uchwały. 

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i przekazanych do 

Urzędu Miejskiego opłat. 

4. Terminem płatności dla inkasentów jest 10-ty dzień roboczy po ostatnim dniu, w którym opłata winna 

zostać zapłacona przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, 

zgodnie z § 1, ust. 1. 

5. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez 

płatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na właściwy rachunek bankowy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. 

/Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1669/,  uchwała Nr XLIV/464/2014 Rady Miejskiej 

w Kozienicach  z dnia 26 czerwca 2014r /Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 września 2014r. poz. 8266/ oraz uchwała 

Nr XIX/173/2016  Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23.06.2016 r. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 sierpnia 2016r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach: 

Mariusz Prawda 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/177/2016 

Rady Miejskiej w Kozienicach 

z dnia 14 lipca 2016 r. 
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