
UCHWAŁA NRIV / 26 / 2015  
RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 20 lutego 2015 r. 
 

 
w sprawie 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 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 6l ust.2 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r, 
poz. 1399 z późn. zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z  2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy w Krotoszynach uchwala, co następuje:  
 

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

§ 2. 
 

1. Inkasentami uprawnionymi do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są sołtysi z obszaru danego sołectwa, tj.: 
1) Ryszard Łabicki − sołectwo Babin – Kościelec,  
2) Wojciech Mazurek - sołectwo Czerwony  Kościół,  
3) Joanna Guss − sołectwo Dunino,  
4) Barbara Dąbrowska − sołectwo Janowice Duże, 
5) Anna Kołodziejczyk − sołectwo Kozice,  
6) Zbigniew Kądziołka − sołectwo Krajów,  
7) Jadwiga Kozak − sołectwo Krotoszyce,  
8) Robert Kiljan − sołectwo Prostynia,  
9) Ryszard Cygan − sołectwo Szymanowice,  
10) Jaromir Struski − sołectwo Tyńczyk Legnicki,  
11) Piotr Podolski −sołectwo Warmņtowice Sienkiewiczowskie,  
12) Czesław Mirkowski − sołectwo Wilczyce,  
13) Elżbieta Lichwa − sołectwo Winnica,  
14) Andrzej Kozakiewicz − sołectwo Złotniki, 
 
2.Umocowanie inkasenta wygasa w dniu zaprzestania pełnienia funkcji sołtysa. 
 

§3 
 
Inkasent pobierający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaca ją w całości 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krotoszyce w terminie 3 dni roboczych od dnia,  
w którym wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 
nieruchomości powinna nastąpić, zgodnie z terminami określonymi w odrębnej uchwale. 
 
 
 
 



§ 4 
 
1.Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od każdej zainkasowanej  
i terminowo przekazanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2.Wynagrodzenie za inkaso płatne jest w czterech ratach za każdy kwartał.  
 

§5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 

§6 
 
Traci moc uchwała nr XX/171/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 sierpnia 2013 r. 
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. 
Dol. z 2013 r. poz. 4651). 
 

§7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady: 
 
 
 


