
UCHWAŁA NR XXVI/236/2012
RADY GMINY KORZENNA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 j.t.) Rada Gminy w Korzennej 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się raz na 
trzy miesiące (kwartalnie), w terminie do: 

1) 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec; 

2) 15 maja za miesiące: kwiecień, maj czerwiec; 

3) 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień; 

4) 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień. 

§ 2. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się inkasentom, gotówką w kasie Urzędu lub 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Korzennej. 

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty od osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty wyznacza się: 

1) dla sołectwa Bukowiec – Krzysztof Ligęza; 

2) dla sołectwa Janczowa - Stanisław Hodrowicz; 

3) dla sołectwa Jasienna – Wiesław Kracoń; 

4) dla sołectwa Koniuszowa – Zbigniew Sobczyk 

5) dla sołectwa Korzenna – Bartłomiej Stawiarski; 

6) dla sołectwa Lipnica Wielka – Elżbieta Wysowska; 

7) dla sołectwa Łęka – Józef Gołąb; 

8) dla sołectwa Łyczana – Stanisław Oracz. 

9) dla sołectwa Miłkowa – Ryszard Zyzak; 

10) dla sołectwa Mogilno – Teresa Filipowicz; 

11) dla sołectwa Niecew– Andrzej Szeliga; 

12) dla sołectwa Posadowa Mogilska – Mieczysław Górka; 

13) dla sołectwa Siedlce – Jan Klimek; 

14) dla sołectwa Słowikowa – Jan Cisoń; 

15) dla sołectwa Trzycierz – Jan Świerad; 

16) dla sołectwa Wojnarowa– Andrzej Łukasik. 
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§ 4. 

Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty do kasy Urzędu Gminy w Korzennej w terminie dwóch 
dni roboczych, po dniu w którym zgodnie z § 1 wpłata powinna nastąpić. 

§ 5. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2% sumy zainkasowanych wpłat. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzennaj. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gmina Korzenna. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń
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