
 

 

UCHWAŁA NR III/26/15 

RADY GMINY GNOJNIK 

z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie zmian uchwały Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 czerwca 2013 r. 
w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz 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 poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.  Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych sołectwach, 

wyznacza się następujące osoby: 

1. Na terenie sołectwa Gnojnik – Pani Anna Stolarczyk, 

2. Na terenie sołectwa Uszew – Pan Maria Cebula, 

3. Na terenie sołectwa Gosprzydowa – Pani Dorota Musiał, 

4. Na terenie sołectwa Lewniowa – Pan Artur Seniuk, 

5. Na terenie sołectwa Biesiadki – Pan Ryszard Machał, 

6. Na terenie sołectwa Zawada Uszewska – Pani Maria Robak, 

7. Na terenie sołectwa Żerków – Pani Halina Krakowska. 

§ 3. Pobrane kwoty inkasent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gnojniku 

w ciągu 2 dni roboczych następujących po terminach wskazanych w uchwale w sprawie ustalenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik . 

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

Województwa Małopolskiego.   

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Zych 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2015 r.
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