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UCHWAŁA NR XXXVI/     /2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm1).) oraz art.6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz.1297 z późn. zm2).) Rada Gminy Świerczów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/94/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rady Gminy Świerczów w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałami: Nr XIV/130/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 
XXV/251/2021 z dnia 30 września 2021 r. i Nr XXVIII/297/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. § 2 ust.1 
pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„11) Mazur Halina - Sołectwo Miejsce.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 1768. 
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Uzasadnienie 

W związku z pisemną rezygnacją dotychczasowego inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi sołectwa Miejsca istnieje konieczność powołania nowej osoby na powyższą funkcję. 
Wyznaczenie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do wyłącznej 
właściwości Rady Gminy toteż konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Sporządził: Mateusz Bieniek 
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