
UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ), oraz art. 6l  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy 
Zembrzyce  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zembrzyce zobowiązani są 
wnosić bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dany kwartał 
z dołu.

2. Należność z tytułu opłaty winna być regulowana wpłatą u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy lub na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy.

3. Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:  
za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał do 
15 listopada.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub właściciele innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Zembrzyce zobowiązani są wnosić bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej 
wysokości za dany rok z góry w terminie do 31 sierpnia danego roku.

2. Należność z tytułu opłaty winna być regulowana wpłatą u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy lub na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 3. 1. Zarządza się pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów – na terenie poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

3. Określa się  wynagrodzenie inkasentów w wysokości 1 % zainkasowanych należności.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty 
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski
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Załącznik do uchwały Nr XI/98/19
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wykaz inkasentów

Imię i nazwisko Sołectwo
Maria Kuś Zembrzyce
Barbara Kiepura Tarnawa Dolna
Halina Ziomek Śleszowice
Helena Porębska Marcówka
Katarzyna Madej Tarnawa Górna 
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