UCHWAŁA NR VII/52/19
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 3 pkt 3 w zw. z art. 9 i art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), art. 6l
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018,
poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/131/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada
Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności za
usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów.
§ 2. 1. Ustala się, że obszarami poboru inkasa są sołectwa wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Ustala się, że inkasentami podatków określonych w § 1, są osoby fizyczne wymienione w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia zebranej gotówki w ciągu 3 dni po upływie terminu
wniesienia opłat. Jeżeli 3 dzień rozliczenia przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to terminem
rozliczenia jest najbliższy dzień roboczy.
2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie uzależnione od wielkości obszaru poboru inkasa, odpowiednio:
a) 0 - 500 mieszkańców - 9% zainkasowanej kwoty,
b) 501-1000 mieszkańców - 7% zainkasowanej kwoty,
c) 1001 i więcej mieszkańców - 5% zainkasowanej kwoty.
§ 4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 następować będzie do 15-go dnia następnego
miesiąca, po danym kwartale, po inkasie opłat wymienionych w § 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 6. Uchyla się uchwałę nr XX/143/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
z późniejszymi zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i obowiązuje od 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Konopa
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Załącznik do uchwały Nr VII/52/19
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 28 marca 2019 r.

l.p.

OBSZAR POBORU INKASA

Imię i nazwisko INKASENTA

1.

CIEPIELOWICE

Elżbieta Mojzyk

2.

CHRÓŚCINA

Magdalena Podsada

3.

DĄBROWA

Elżbieta Mojzyk

4.

KARCZÓW

Józef Gerc

5.

LIPOWA

Kamil Bajorko

6.

MECHNICE

Teresa Kowolik

7.

NAROK

Maria Śmigielska

8.

NIEWODNIKI

Krystian Glomb

9.

NOWA JAMKA

Leonora Mazur

10.

PRĄDY

Andrzej Piotrowicz

11.

SIEDLISKA

Czesław Grabarz

12.

SKARBISZÓW

Jerzy Niedworok

13.

ŻELAZNA

Gertruda Ledwig
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