
 
 

UCHWAŁA NR 229/XXII/12 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia  29 listopada 2012 r. 
 
 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.) - po konsultacjach, określonych uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa 
miejscowego – Rada Miasta  Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli  

nieruchomości uiszcza się z góry, bez wezwania, raz na kwartał, w terminach, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i ust. 3. 

 1) za I kwartał do 15 marca danego roku; 
 2) za II kwartał do 15 maja danego roku; 
 3) za III kwartał do 15 września danego roku; 
  4) za IV kwartał 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 od1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości wlascicie1e nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy uiszczają  od następnego kwartału. 

 
§ 2 

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Milanówka lub przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Milanówka. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia1 lipca 2013 r. 
 
 
      Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka 
 

 mgr Maria Sobczak 
 



Uzasadnienie 
 

Do uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z art. 6l Rada Miasta zobowiązana jest do 
określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe.  
Uchwała reguluje dokładny termin częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty. 
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane 
kwartalnie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu miasta, 
a jednocześnie ograniczenia formalności dla Mieszkańców Milanówka (opłata jest wnoszona cztery 
razy w roku zamiast dwanaście razy w roku). Taka częstotliwość stosowana jest przy większości 
opłat i podatków lokalnych (np. podatek o nieruchomości). 
Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


