
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/249/13 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 11 czerwca 2013 r. 

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

Na podstawie:  

- art. 18 ust. 2  pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594),  

- art. 6l 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.) 

- art. 4  ust. 1  i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Gierałtowice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa.  

§ 2. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się:  

1) dla obszaru sołectwa Gierałtowice, Panią Gerdę Czapelka legitymującą się dowodem osobistym seria 

AUP nr 291122,  

2) dla obszaru sołectwa Przyszowice, Pana Andrzeja Gawlik legitymującego się dowodem osobistym seria 

AJP nr 912617,  

3) dla obszaru sołectwa Paniówki, Panią Małgorzatę Domin legitymującą się dowodem osobistym seria 

AKK nr 907279  

4) dla obszaru sołectwa Chudów, Pana Józefa Posiłek legitymującego się dowodem osobistym seria ACD nr 

153316. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2  % od sumy zainkasowanych i terminowo 

przekazanych do Urzędu Gminy Gierałtowice opłat.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

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

Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1  lipca 2013 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Błaszczyk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 4387
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