
UCHWAŁA NR VII/27/15
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie 
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593 i z 2015r. poz. 87) Rada 
Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Strzeleczki pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należnej od osób fizycznych.

§ 2. Inkasentami w zakresie opłaty określonej w § 1 są :

1) sołectwo Strzeleczki  - Hubert Kurpiela;

2) sołectwo Dobra  - Marcin Chrząszcz;

3) sołectwo Dziedzice  - Irena Liszka;

4) sołectwo Komorniki  - Renata Majer;

5) sołectwo Kujawy  - Michał Jenek;

6) sołectwo Łowkowice  - Robert Wyszka;

7) sołectwo Moszna  - Krystyna Gąsior;

8) sołectwo Pisarzowice  - Dariusz Willim;

9) sołectwo Racławiczki  - Ilona Niewiadomska;

10) sołectwo Smolarnia  - Stanisław Stolarski;

11) sołectwo Ścigów  - Jacek Kocik;

12) sołectwo Wawrzyńcowice  - Jan Kicler;

13) sołectwo Zielina  - Małgorzata Ernst.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do wpłacenia pobranych opłat do kasy Urzędu Gminy Strzeleczki lub na 
właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Strzeleczki w terminie 3 dni po pobraniu przez inkasenta opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Za pobór opłaty w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 4 % od sumy zainkasowanych 
kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/217/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu 
płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Brygida Wiencek
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