
UCHWAŁA NR XLVIII/444/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 
1875 z późn. zm.) i art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze 
inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby:

1) Marek Kaczmarczyk - sołectwo Chróścielów;

2) Genowefa Kozdrowicka - sołectwo Dzierżysław;

3) Czesław Świętanowski - sołectwo Kozłówki;

4) Krzysztof Ligocki - sołectwo Lubotyń;

5) Natalia Dykacz - sołectwo Ludmierzyce;

6) Jacek Kopaniecki - sołectwo Nasiedle;

7) Aleksandra Branicka - sołectwo Nowa Cerekwia;

8) Danuta Rudnicka - sołectwo Pilszcz;

9) Maria Leusz - sołectwo Rogożany;

10) Grażyna Skrzyńska - sołectwo Rozumice;

11) Krzysztof Czarnuszka - sołectwo Ściborzyce Wielkie;

12) Stanisław Babiniec - sołectwo Wojnowice.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest siódmy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu, w którym 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata opłaty. 

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w formie stałego kwartalnego ryczałtu w kwocie   118,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w 
Kietrzu  z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą nr 
XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r., uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej 
w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. oraz uchwałą nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 
2016 r.  
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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