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UCHWAŁA NR XLIII/306/2013 
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 31 października 2013r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.) Rady Gminy 
Lichnowy uchwala się co następuje:

W uchwale Nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

W § 2 ust. 1 dodaje się pkt 9) o następującej treści

9)Pani Mariola Jachimczyk na terenie Sołectwa Szymankowo.

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zobowiązuje się inkasentów do dokonania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w terminie nie później niż 7 dni po ich pobraniu. Jeżeli 
termin wpłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień 
terminu uważa się najbliższy następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

§1

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. poz. 228) umożliwiła na podstawie art. 61 ust. 2 Radzie 
gminy zarządzenie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa.

Uchwałą Nr XXXV/259/2013 z dnia 7 marca 2013 r. Rada Gminy Lichnowy 
wyznaczyła inkasentów, dla poszczególnych obszarów sołectw oraz zobowiązała ich do 
dokonania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Lichnowy w terminie nie później niż 3 dni po ich pobraniu.

W związku ze zgłoszeniem kandydata, na stanowisko inkasenta dla obszaru 
sołectwa Szymankowo oraz wnioskami inkasentów o przedłużenie terminu 
dokonywania wpłat proponuje się zmianę terminu do 7 dni.

Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały w celu jej podjęcia.


