
UCHWAŁA NR RG-XXIX/322/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 t.j.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 roku poz. 1325 t.j.),  Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwala co 
następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się sołtysów w każdym sołectwie Gminy Sitkówka- Nowiny, tj.: 

1) sołtys sołectwa Kowala, 

2) sołtys sołectwa Zgórsko-Zagrody, 

3) sołtys sołectwa Wola Murowana, 

4) sołtys sołectwa Szewce-Zawada, 

5) sołtys sołectwa Bolechowice. 

2. Na terenie miejscowości: Nowiny, Trzcianki, Sitkówka na inkasenta wyznacza się Panią Irenę 
Kostrzewską. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 %  od sumy zainkasowanych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dokonuje się z zastosowaniem druków 
kwitariuszy przychodowych K-103. 

§ 5. Pobrane opłaty powinny być przez inkasenta przekazane na właściwy rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny najpóźniej w 10-tym dniu następującym po dniu stanowiącym termin płatności 
opłaty. 

§ 6. Inkasent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pobrane należności pieniężne, aż do czasu ich 
wpłacenia na rachunek bankowy. 

§ 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, wypłacane jest w terminie 30 dni od daty wypełnienia 
zobowiązań związanych z inkasem opłaty. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr RG – VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 1200, 
z 2016 r. poz. 1748, poz. 3189, z 2019 r. poz. 2342, poz. 3873, z 2020 r. poz.1727). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EE952085-42F7-4F76-893E-369CCC54522F. podpisany Strona 1



§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.) Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i
określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wpłaty mogą być wnoszone przelewem na rachunek bankowy
oraz w drodze inkasa.

W związku z wielokrotnymi nowelizacjami uchwały Nr RG- VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 roku w
sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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