
UCHWAŁA NR XXXV/197/2013
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 228) 
Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Rytwiany pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby fizycznych . 

§ 2. Do dokonywania poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów: 

1. w sołectwie Grobla – Zgrzywa Renata 

2. w sołectwie Kłoda – Kotyra Adam 

3. w sołectwie Niedziałki – Bąk Andrzej 

4. w sołectwie Podborek – Kalita Małgorzata 

5. w sołectwie Pacanówka – Dziuba Wiesław 

6. w sołectwie Ruda – Wasilczuk Joanna 

7. w sołectwie Rytwiany – Stawiarz Jadwiga 

8. w sołectwie Sichów Duży – Mazanka Anna 

9. w sołectwie Sichów Mały – Kotlarz Wiesław 

10. w sołectwie Strzegom – Cecelon Jan 

11. w sołectwie Strzegomek – Reczko Teresa 

12. w sołectwie Sydzyna – Brzoza Henryk 

13. w sołectwie Szczeka – Radkowska Wioletta 

14. w sołectwie Święcica – Pogorzelska Irena 

15. w sołectwie Tuklęcz – Zając Franciszka 

§ 3. Inkasenci pobierają należności wymienione w § 1 bezpośrednio od zobowiązanych. 

§ 4. 1. Inkasent zobowiązany jest do rozliczenia się z pobranych pieniędzy w następnym dniu roboczym po 
terminie płatności zobowiązania. 

2. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane opłaty a nie wpłacone w terminie na konto Urzędu 
Gminy . 

§ 5. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych 
i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Rytwiany opłat. 

§ 6. 1. Podstawę obliczenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso stanowią sumy wpłat z konto kwitariuszy 
przydzielonych inkasentom. 

2. Wynagrodzenie z tytułu pobranych opłat wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
rozliczenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego . 
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