
UCHWAŁA NR XXVI/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości: 

1) opłatę uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego następnego miesiąca, z zastrzeżeniem punktu 
3; 

2) opłatę wnosi się na rachunek bankowy Miasta Maków Mazowiecki w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu za 
numerem 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010 lub gotówką w punkcie kasowym, w Urzędzie Miejskim 
w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6; 

3) pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od 1 od 31 lipca 2013 r., należy 
uiścić w terminie do 20 sierpnia 2013 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) zaprowadziła nowy porządek w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje Rozdział 3a (Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
gminę) znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej u.o.u.c.p.g. W myśl nowych przepisów gmina staje się właścicielem 
odpadów. Odpowiedzialna jest również za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W tym celu rady gmin zostały zobligowane, w terminie do 
dnia 31 grudnia 2012 r., do podjęcia następujących uchwał: 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty; 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości; 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poza tym rady gmin zobowiązane są do aktualizacji regulaminów utrzymania czystości i porządku 
w gminach względnie do przyjęcia nowych regulaminów. 

Przedłożony Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim projekt uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w swojej treści zawiera 
wszystkie elementy przewidziane w u.o.u.c.p.g., tzn.: 

- termin uiszczania na rzecz Miasta Maków Mazowiecki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- częstotliwość uiszczania ww opłat oraz tryb ich wnoszenia. 

Proponuje się zatem ustalenie miesięcznych płatności, z terminem do 15 dnia następnego miesiąca, 
wnoszonych przez osoby zobowiązane na rachunek bankowy Miasta Maków Mazowiecki (BS Krasnosielc) 
względnie w formie gotówkowej za pośrednictwem punktu kasowego zorganizowanego w Urzędzie 
Miejskim w Makowie Mazowieckim. Wobec tego, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Maków Mazowiecki 
przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
uchwała obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 r. Z uwagi na fakt, że pierwszą opłatę należy uiścić za okres 1-
31 lipca 2013 r., termin jej płatności proponuje się ustalić do 20 sierpnia 2013 r. z tego względu, że jest to 
pierwsza płatność zaś 15 sierpnia 2013 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jak również przypada na 
tzw. „długi weekend” i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wszyscy swoje zobowiązania wynikające 
z przedłożonej uchwały zrealizują w terminie. 

Przyjęcie rozwiązania w układzie „miesięcznie do 15 następnego miesiąca” jest optymalnym 
rozwiązaniem dla Miasta Maków Mazowieckie, gdyż zapewni zachowanie właściwej płynności finansowej 
i zapewni środki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Proponowane 
rozwiązanie odnośnie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłat nie powinno nastręczać trudności 
zobowiązanym do ponoszenia opłat z tego względu, że obecnie większość mieszkańców swoje zobowiązania 
(np. z tyt. czynszu, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne) reguluje w trybie miesięcznym. Również 
regulowanie płatności na rachunek bankowy też nie powinno sprawiać kłopotów w dobie dobrze 
rozwiniętego rynku usług płatniczych. 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

Podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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