
UCHWAŁA NR RG-XXVI/289/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40, art.41  i 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 2019 r. poz.2010 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1.    W uchwale Nr RG – VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie 
inkasentów i określenie wysokości 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 poz.1727) wprowadza się następujące zmiany: 

᠆ skreśla się § 6a uchwały. 

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej uchwały przepisami Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty

za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość

wynagrodzenia za inkaso.
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