
UCHWAŁA NR XXIII/40/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Nowa Słupia pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się: 

- Bartoszowiny- Kazimierz Pawlik 

- Baszowice - Józef Gołębski 

- Cząstków - Krystyna Sielicka 

- Dębniak - Urszula Kozłowska 

- Dębno- Stanisław Cisłowski 

- Hucisko- Bogusław Dziółko 

- Jeleniów - Halina Misiurska 

- Jeziorko - Józef Świetlik 

- Milanowska Wólka- Adam Sałata 

- Mirocice - Stanisław Marzec 

- Nowa Słupia - Jadwiga Kot 

- Paprocice - Jan Sitarski 

- Pokrzywianka - Sławomir Marzec 

- Sosnówka - Jerzy Sitek 

- Skały - Marian Dziółko 

- Serwis - Jan Czaja 

- Stara Słupia - Robert Cieślik 

- Trzcianka - Bogusław Moczoń 

- Włochy - Szymon Roman 

- Rudki - Włodzimierz Chamera

§ 3. 1. Inkasenci zobowiązani są do pobierania opłaty, o której mowa w § 1 i dokonywania wpłat na konto 
Urzędu Gminy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpłaty raty opłaty. 

2. Inkasenci zobowiązani są do sporządzenia rozliczenia dokonanych wpłat i zwrot kontokwitariuszy do 
Urzędu Gminy w Nowej Słupi w ciągu 10 dni od ustawowego terminu płatności opłaty. 

3. Inkasenci zobowiązani są do prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych 
z inkasem opłaty przez okres 5 lat po upływie danego roku rozliczeniowego, którego dotyczą.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za inkaso podatków wynosić będzie 10 % od sumy zainakasowanych kwot przez 
inkasenta. 
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2. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego następuje w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym wypłata jest należna.

§ 5. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane podatki i nie wpłacone na rachunek Urzędu 
Gminy. 

§ 6. Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane inkaso 
opłat. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski
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Uzasadnienie

Rada Gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso - o czym stanowią 
przepisy art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( tj. 
Dz. U. z 2012r. poz. 391). 

Realizacja powyższych uprawnień powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w formie uchwał 
wskazujących cechy indywidualizujące inkasentów, w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, 
na kogo obowiązek ten został nałożony oraz poprzez określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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