
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/412/2021 
RADY MIASTA MARKI 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 
10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.1)), 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6801). 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Marki, które stanowi 
załącznik do uchwały. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Marki 
 
 

Paweł Pniewski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 

2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180. 
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OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA MARKI 
z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki 
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały nr XXII/291/2020 Rady 
Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 6801) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

- Uchwałą nr XXVIII/348/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12091). 

§ 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały, o której 
mowa w § 1, nie obejmuje: 

- § 2 Uchwały nr XXVIII/348/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12091), który stanowi: 

„§ 2. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.” 

§ 3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/412/2021

Rady Miasta Marki

z dnia 31 marca 2021 r.
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Załącznik do 

Obwieszczenia 

Rady Miasta Marki 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Uchwała nr XXII/291/2020 
Rady Miasta Marki 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. 
poz. 150, 284 i 875), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 
568, 695 i 875), uchwala co następuje: 

§ 1. 1. 1)  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwane dalej opłatami, 
uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4. 

2. Opłaty za miesiące sierpień i wrzesień 2020 roku uiszcza się w terminie do 30 września 
2020 roku. 

3. 2)  Począwszy od 2022 r. opłaty za miesiące styczeń i luty danego roku kalendarzowego 
uiszcza się w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego. 

4. 3)  Opłaty za miesiące maj i czerwiec 2021 roku uiszcza się w terminie do końca czerwca 
2021 r. 

§ 2. Opłaty uiszcza się przelewem na właściwy rachunek bankowy Gminy Miasto Marki. 

                                            
1) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 Uchwały nr XXVIII/348/2020 Rady Miasta Marki z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 
10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12091), który wszedł 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

2) Dodany przez § 1 pkt 2 Uchwały nr XXVIII/348/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 
2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12091), który wszedł 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

3) Dodany przez § 1 pkt 2 Uchwały nr XXVIII/348/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 
2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12091), który wszedł 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 3536). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 
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