
 

 
 

UCHWAŁA Nr IX/74/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 lipca 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) w związku z art. 6l ust. 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.
2
) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 

2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Karczew, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/407/2013 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, wprowadza się następujące zmiany: 

punkty 4, 6, 10, 11 i 13 w paragrafie 3 otrzymują brzmienie następujące: 

4) Patryk Malinowski – Janów, 

6) Hubert Przybysz – Kosumce, 

10) Katarzyna Floriańczyk – Ostrówiec, 

11) Mariola Zawadka – Otwock Mały, 

13) Joanna Jedlińska – Piotrowice. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                             Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     
 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz 

Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i 122. 



 

 

2 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Miejska w Karczewie, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie inkasentów opłaty usprawni system poboru opłat, a 

także ułatwi mieszkańcom terenów wiejskich jej wnoszenie.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie rolę inkasentów na terenach 

wiejskich pełnią sołtysi. W związku z tym, że w miejscowościach Janów, Kosumce, 

Ostrówiec, Otwock Mały i Piotrowice zostali wybrani nowi sołtysi należało również 

ustanowić nowych inkasentów w ww. miejscowościach. 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     
 

 


