
UCHWAŁA NR XLIV/373/2014
RADY GMINY ZAWOJA

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6l 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 ze zm.),                                                        
- Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, w drodze inkasa. 

§ 2. 

1. Na inkasentów opłaty w/n sołectwach wyznacza się: 

a) Sołectwo Zawoja Dolna – sołtys Pan Zbigniew Żywica 

b) Sołectwo Zawoja Mosorne - sołtys Pani Władysława Trybała 

c) Sołectwo Skawica Centrum – sołtys Pani Małgorzata Pacyga

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1,60 zł brutto od pobranej od właściciela nieruchomości 
całorocznej należności, bądź jej raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynagrodzenie za inkaso 
wypłacane będzie jednorazowo w kwocie 1,60 zł niezależnie od ilości rat płatności od właściciela danej 
nieruchomości. 

3. Termin przekazania zainkasowanych opłat przez inkasentów wynosi 3 dni od dnia, w którym zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy Zawoja w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wpłata opłaty powinna nastąpić.

§ 3. 

Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania opłaty za odpady komunalne 
bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chowaniak
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