
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/10/2014 

RADY GMINY RĘDZINY 

z dnia 7 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/55/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594), art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa                         

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 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 aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. 

zm.), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm.) 

Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwalę Nr XLIV/55/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w następujący sposób: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: Terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po terminach 

płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w § 1 ust. 1 Uchwały                        

Nr XXXVI/17/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: Wypłata wynagrodzenia za inkaso od sumy zainkasowanej, następować będzie 

w ciągu 30 dni następujących po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny. 

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

Województwa śląskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2014 r.
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