
UCHWAŁA NR 221/XLIV/2013
RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta w Piechowicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Miejskiej Piechowice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należnej od osób fizycznych zamieszkałych w budynkach wielolokalowych w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Inkasentami opłat, o których mowa w §1 wyznacza się: 

a) zarządcy nieruchomości 

b) spółdzielnie mieszkaniowe 

- każdego z nich w nieruchomościach będących w jego zarządzie lub administrowaniu.

2.  Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 16 dnia każdego miesiąca, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami Uchwały Nr 
145/XXX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 listopada 2012 r. podjętej na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 
13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz 391) z późn. zmianami o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach, powinna nastąpić wpłata tej opłaty.

§ 3. 1. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 3% od kwoty zainkasowanej opłaty z tytułu opłat 
i terminowo przekazanej na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Piechowice. 

2.  Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta dokonywana będzie ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrana została wpłacona opłata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
D. Potkański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 6538
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