
 

 

UCHWAŁA NR XXX/217/2017 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,  

określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów  

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.2)) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala,  

co następuje: 

§ 1.1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie 

Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 

inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso poprzez 

wykreślenie pkt 1 w § 2. 

2. W pozostałym zakresie uchwała wskazana w ust. 1 pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach 

ogłoszeń na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VI/43/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia 

terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Rudolf Urban 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2016 r. poz. 1250,1920 i 1020. 
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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 lutego 2017 r.
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