
Uchwała 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Karczewie:
1)  zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
2)  określa inkasentów w/w opłaty;
3)  określa termin płatności dla inkasentów;
4)  wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. 

§ 2.  Zarządza się na terenie Gminy Karczew pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zwanej dalej opłatą, w drodze inkasa .

§ 3. Na inkasentów wyznacza się:
1) Agnieszka Bogusz - Brzezinka;
2) Wiesław Zawadzki - Całowanie;
3) Iwona Sieczka - Glinki;
4) Janusz Czarnecki - Janów;
5) Marian Gawin - Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
6) Karolina Mróz - Kosumce;
7) Ryszard Lesiak - Łukówiec;
8) Marianna Drabarek - Nadbrzeż;
9) Ryszard Strzałkowski - Ostrówek;
10) Marek Grzelak - Ostrówiec;
11) Małgorzata Jankowska - Otwock Mały;
12) Stefan Molęda - Otwock Wielki;
13) Tadeusz Winiarek - Piotrowice;
14) Dariusz Poświata - Wygoda.

§ 4. Pobrane w danym kwartale opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Karczewie w terminie 7 dni roboczych po dniu w którym zgodnie z uchwałą 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wpłata powinna nastąpić.  

§ 5.  Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w wysokości  13  % od sumy zainkasowanych 
i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Karczewie opłat pobranych z sołectw.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§  7.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton



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 inkasa opłaty usprawni system poboru opłat, a także ułatwi mieszkańcom 
terenów wiejskich jej wnoszenie. 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton


