
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/2013 
       Wójta Gminy Konopiska 
       z dnia 19.02.2013r. 

 

 PROJEKT 

Uchwała Nr ………………… 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia …………….. 2013r. 
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za 

inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  

 
Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Konopiska pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa. 
 
§ 2.Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się: 

1) na terenie sołectwa Aleksandria I – Zenon Skwara, sołtys wsi Aleksandria I 
2) na terenie sołectwa Aleksandria II – Ryszard Skoczylas, sołtys wsi Aleksandria II 
3) na terenie sołectwa Hutki – Halina Ern, sołtys wsi Hutki 
4) na terenie sołectwa Jamki-Kowale – Jerzy Fornalik, sołtys wsi Jamki-Kowale 
5) na terenie sołectwa Konopiska – Wojciech Bator, sołtys wsi Konopiska 
6) na terenie sołectwa Kopalnia – Ola Szczepańska, sołtys wsi Kopalnia 
7) na terenie sołectwa Korzonek-Leśniaki – Barbara Morzyk, sołtys wsi Korzonek-Leśniaki 
8) na terenie sołectwa Łaziec – Tomasz Kuś, sołtys wsi Łaziec 
9) na terenie sołectwa Rększowice – Izabela Kowalska, sołtys wsi Rększowice 
10) na terenie sołectwa Walaszczyki – Jan Parkitny, sołtys wsi Walaszczyki 
11) na terenie sołectwa Wąsosz – Andrzej Jarosz, sołtys wsi Wąsosz 
12) na terenie sołectwa Wygoda – Małgorzata Chmielewska, sołtys wsi Wygoda. 

 
§ 3. Inkasenci, o których mowa w §2 są uprawnieniu i zobowiązani do pobierania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 3 dni 
roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Gminy.  
§4 Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie 
wyklucza uiszczenia należności przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na 
właściwy rachunek bankowy. 
§ 5 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości ………… % zainkasowanej kwoty. 
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 
§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 
 
 


