
 
UCHWAŁA NR 153/XXXI//2013 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 13 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391  
z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania,  
w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) do 15 marca danego roku, 
2) do 15 maja danego roku, 
3) do 15 września danego roku, 
4) do 15 listopada danego roku. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu  
15 września  2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się gotówką w kasie lub przelewem na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. 

 
§ 2. 

 
Traci moc Uchwała Nr 127/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
    
     

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 



 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 153/XXXI/2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. 

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

na terenie Miasta Podkowy Leśnej 
 

Stosownie do art. 61 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada 
Miasta Podkowy Leśnej w dniu 6 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta.  
W uchwale przyjęto miesięczny okres rozliczania opłaty za odbiór nieczystości.  
Po przeanalizowaniu tej formy płatności i sugestiach Mieszkańców Miasta, lepszym  
rozwiązaniem będzie jednak kwartalne rozliczanie powyŜszej opłaty. Proponujemy zatem 
terminy i częstotliwość wpłat stosowaną przy większości opłat i podatków lokalnych, to jest 
np. przy podatku od nieruchomości. Opłata będzie wnoszona cztery razy w roku zamiast 
dwanaście razy w roku. Niemniej, jeśli ktoś z Mieszkańców będzie chciał dokonywać wpłat 
częściej, to oczywiście moŜe. NaleŜy tylko pamiętać, aby dotrzymać zapisów zawartych w 
ust. 1 uchwały. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 


