
UCHWAŁA NR 214/XXXIV/13
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 6 l 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.1)) oraz art. 47 § 4a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012 r. poz 749 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób 
fizycznych. 

§ 2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 wyznacza się sołtysów z terenu gminy Przyłęk następujących 
sołectw: 

Lp. NAZWA SOŁECTWA
1. Andrzejów
2. Babin
3. Baryczka
4. Grabów nad Wisłą
5. Helenów
6. Ignaców
7. Krzywda
8. Kulczyn
9. Lipiny
10. Lucimia
11. Łagów
12. Łaguszów
13. Ławeczko Nowe
14. Ławeczko Stare
15. Mierziączka
16. Mszadla Dolna
17. Mszadla Nowa
18. Mszadla Stara
19. Okrężnica
20. Pająków
21. Przyłęk
22. Rudki
23. Stefanów
24. Szlachecki Las
25. Wólka Łagowska
26. Wysocin/w skład wchodzi wieś  

Ruda
27. Załazy 
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28, 
29. 

Zamość Nowy i Wólka Zamojska

30. Zamość Stary
 

§ 3. 1. Inkaso opłat, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie na podstawie ostemplowanego 
i ponumerowanego kwitariusza wpłat, wydanego przez Urząd Gminy Przyłęk dla inkasenta. 

2. Pobrane opłaty winny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy w terminie 5 dni roboczych 
następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przyłęk w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna nastąpić wpłata 
należności z tytułu tej opłaty. 

3. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza 
uiszczania należności przez zobowiązanych na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przyłęku.

§ 4. 1. Uchwala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy zainkasowanych i terminowo 
przekazanych do Urzędu opłat. 

2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w ciągu 30 dni od dnia przekazania opłaty do Urzędu.

§ 5. Inkasent ponosi odpowiedzialność materialną za wydane druki ścisłego zarachowania i za zainkasowanią 
gotówkę do czasu rozliczenia z Urzędem Gminy, co potwierdza złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności 
materialnej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 152. poz.897; z 2012 r.poz. 951; 
z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214/XXXIV/13 

Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

Przyłęk, dnia............................. 

Oświadczenie o odpowiedzialności inkasenta 

Ja, niżej podpisany/a .............................................................syn/córka.........................................ur. 
dnia.......................................................w.........................................................legitymujący/a się dowodem 
osobistym seria.........................nr............................................ PES$EL................................ 

sołtys wsi.............................................................................wyznaczony/a zgodnie z Uchwałą Nr 
................................... Rady Gminy Przyłęk z dnia .........................na inkasenta opłaty za gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości oświadczam, co następuje: 

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za wydane druki ścisłego zarachowania

oraz zainkasowaną gotówkę, aż do czasu rozliczenia się z Urzędem Gminy Przyłęk.

Oświadczam, że znane mi są: 

1) postanowienia Uchwały Nr................................... Rady Gminy Przyłęk z dnia .......................................,. 

w szczególności dotyczące terminów rozliczenia z Urzędem Gminy, 

2) zasady przechowywania wartości pieniężnych, 

3) zasady przechowywania druków ścisłego zarachowania. 

Zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innnej szkody objętej moją odpowiedzialnością do 
niezwłocznego wpłacenia do Urzędu Gminy równowartość niedoboru.

............................................... dnia.....................................            ............................................................... 

(miejscowość) Podpis sołtysa -  inkasenta 

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w mojej obecności: 

data.................................................... podpis......................................................................
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