
UCHWAŁA NR XXI/177/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje : 

§ 1. 

1) Zarządza się na terenie miasta i gminy Kałuszyn pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w drodze inkasa. 

2) Na inkasentów poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, na terenie wsi wyznacza się sołtysów właściwych dla 
danego sołectwa, a na terenie miasta Kałuszyn Panią Bogusławę Wójcik i Pana Tadeusza Wójcika, zam. 
w Kałuszynie przy ul. Wiśniowej 10. 

3) Inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych kwot. Ustala się, że 
inkasenci na terenie wsi będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty, 
a inkasenci w mieście będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 4 % od zainkasowanej kwoty. 

4) Zakres czynności do wykonania przez inkasentów w ramach poboru opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz skutki 
ich nie wykonania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Inkasa opłaty dokonuje się w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 

§ 3. 

Wypłata prowizji z tytułu inkasa powinna nastąpić w terminie jednego miesiąca po rozliczeniu wpłat. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2013 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Zakres czynności do wykonania przez inkasentów w ramach poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz skutki ich nie wykonania 

I. Do obowiązków inkasenta należy: 

1) Pobranie z Urzędu Miejskiego w Kałuszynie kontokwitariusza, co najmniej na 7 dni przed terminem płatności 
opłaty. 

2) Zainkasowanie opłaty. 

3) Wpłacenie pobranych opłat na konto Gminy Kałuszyn, najpóźniej w dniu następującym po dniu stanowiącym 
termin płatności opłaty oraz rozliczenie się z pobranych kontokwitariuszy. 

II. W razie nie dopełnienia obowiązków inkasent zobowiązany jest: 

1) W przypadku nie wpłacenia pobranych opłat w terminie, o którym mowa w pkt I.3., do zapłacenia odsetek za 
zwłokę. 

2) Wpłacenia wszystkich pobranych należności z tytułu inkasa pod rygorem postępowania egzekucyjnego 
z całości posiadanego majątku. 

3) Pokrycia kosztów egzekucji zainkasowanych i nie wpłaconych opłat.
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