
UCHWAŁA NR XXI/143/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 6l ust 2 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Na terenie Gminy Będzino  zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2.  

Na inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyznacza się następujące 
osoby: 

1. dla obszaru sołectwa Będzinko - Sołtys Sołectwa Będzinko Kalicki Marek, 

2. dla obszaru sołectwa Barnin/Zagaje- Sołtys Sołectwa Barnin/Zagaje Bereźnicki Grzegorz, 

3. dla obszaru sołectwa Dobiesławiec – sołtys Sołectwa Dobiesławiec Borowik Czesława, 

4. dla obszaru sołectwa Dobre - Sołtys Sołectwa Dobre Zalewski Mariusz, 

5. dla obszaru sołectwa Dobrzyca - Sołtys Sołectwa Dobrzyca Szczur Michał, 

6. dla obszaru sołectwa Kładno - Sołtys Sołectwa Kładno Załóg Teresa, 

7. dla obszaru sołectwa Mścice - Sołtys Sołectwa Mścice Antkiewicz Aniela, 

8. dla obszaru sołectwa Strachomino - Sołtys Sołectwa Strachomino Łuczak Renata, 

9. dla obszaru sołectwa Strzepowo - Sołtys Sołectwa Strzepowo Nowaczyk Agnieszka, 

10. dla obszaru sołectwa Smolne - Sołtys Sołectwa Smolne Specyał Sylwester, 

11. dla obszaru sołectwa Strzeżenice - Żakowska - Sołtys Sołectwa Strzeżenice Węgielnik Krystyna, 

12. dla obszaru sołectwa Śmiechów-Borkowice - Sołtys Sołectwa Śmiechów-Borkowice 
Kupisz Józef, 

13. dla obszaru sołectwa Tymień - Sołtys Sołectwa Tymień Adamiuk Franciszek, 

14. dla obszaru sołectwa Wierzchomino - Sołtys Sołectwa Wierzchomino Drawc Anna. 

§ 3.  

1. Uchwala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% sumy zainkasowanych i terminowo 
przekazanych opłat do urzędu gminy. 

§ 4.  

1. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do drugiego dnia, następującego po terminach płatności tej opłaty. 

2. W przypadku kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy 
dzień roboczy następujący po tym dniu. 
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§ 5.  

Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza 
możliwości uiszczania należności przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Będzinie podanym na stronie 
BIP urzędu gminy. 

§ 6.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, prawa  i obowiązki inkasentów określają przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 8.  

Traci moc uchwała Rady Gminy w Będzinie Nr XVI/120/20 z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Barbara Grudzień 
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Uzasadnienie

Rada Gminy ma prawo do powierzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Rada Gminy
w podjętej uchwale ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, do
wyraźnego wskazania osoby inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cechy (np. obszar działania),
w sposób tak precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania należności w drodze
inkasa został nałożony.

Nowa wersja uchwały w porównaniu do poprzedniej wersji wprowadza nowego inkasenta dla obszaru
sołectwa Dobiesławiec.
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