
 

 

UCHWAŁA NR III/15/2018 
RADY GMINY ŁAPANÓW 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.6l ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada 

Gminy Łapanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty uiszcza się z dołu 

w terminie do 20 marca danego roku. 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pozostałe miesiące uiszcza się z góry w terminie do 

20 każdego miesiąca danego roku. 

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Łapanów, przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Łapanów lub w drodze inkasa. 

§ 3. Inkasentami w poszczególnych wsiach są: 

1) Boczów - Stanisława Gumulińska 

2) Brzezowa - Anna Góral 

3) Chrostowa - Edward Klejdysz 

4) Cichawka - Lucyna Kluba  Przystał 

5) Grabie - Małgorzata Gumulińska 

6) Kamyk - Maria Nalepa 

7) Kępanów - Halina Mucha 

8) Kobylec - Adam Kogut 

9) Lubomierz - Józefa Wlazło 

10) Łapanów - Stanisława Obrał 

11) Sobolów - Stanisław Kufta 

12) Tarnawa - Zbigniew Roman 

13) Ubrzeż - Zofia Szewczyk 

14) Wieruszyce - Grażyna Szewczyk 

15) Wola Wieruszycka - Jerzy Dudek 
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16) Wolica - Marta Bułat 

17) Zbydniów - Zbigniew Hejmo 

§ 4. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 10 % sumy należności zainkasowanych przez inkasentów osobiście. 

2. Ustala się, że ostatecznym terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim 

dniu, w którym zgodnie z § 1 dokonanie opłaty winno nastąpić. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/235/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na 

terenie Gminy. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów 

 

 

mgr Celina Jacewicz 
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