UCHWAŁA NR 330/XLV/18
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 29 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289; zm.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2056 i poz. 2422), art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, zm: 2017 r.: poz. 648, poz.768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537, poz. 2169,
poz. 2491, 2018 r.: poz. 106, poz. 138, poz. 398, M. P. z 2017 r. poz. 808 i poz. 809) Rada Gminy Nowa
Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 296/XL/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2013 roku
po. 4272), zmienionej uchwałą nr 340/XLVI/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 lutego 2014 roku,
uchwałą nr 366/XLVIII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 maja 2014 roku, uchwałą nr 410/LIV Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2014 roku, uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia
30 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą nr 49/VII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 maja 2015 roku
wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Agnieszka Tomczuk - na terenie sołectwa Dzikowiec”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa. W rozumieniu art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od obowiązana do
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
W przypadku zmiany osób uprawnionych do pobierania opłaty konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy
uchwały w tej sprawie.
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