
          PROJEKT 
        

UCHWAŁA  NR  …/…/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………… 2016 r. 

 
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasenta 
 

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

gminnym z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z dnia  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się na terenie Miasta Podkowa Leśna pobór opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa.  

§  2. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa nie wyklucza regulowania opłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Podkowa Leśna 

lub na właściwy rachunek bankowy gminy Miasta Podkowa Leśna. 

§ 3. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się z 

zastosowaniem kwitariuszy przychodowych K-103. 

§ 4. Inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta 

Podkowa Leśna wyznacza się Pana Sławomira Pasterskiego. 

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE  
 

do projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta 

 

 

 

W celu ułatwienia mieszkańcom miasta regulowania opłat za gospodarowanie 

opłatami komunalnymi – obok dotychczasowych form opłaty (tj. w kasie urzędu  

lub na rachunek bankowy miasta) - proponuję wprowadzić pobór tej opłaty w drodze inkasa,  

a na inkasenta wyznaczyć p. Sławomira Pasterskiego.  

Pan Pasterski od wielu lat współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie naliczania i pobierania 

od mieszkańców miasta opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, a współpraca  

– zarówno z urzędem, jak i z mieszkańcami – układa się bezproblemowo. 

Mając  powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały. 

 

 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


