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UCHWAŁA NR XIV/46/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA"
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ), art. 6l ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA”
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej
dochód Związku Międzygminnego „OBRA” od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin
uczestników Związku Międzygminnego „OBRA”.
2. Wyznacza się na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niżej
wymienione osoby prawne:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn;
2) Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec;
3) Firma Handlowo – Usługowa Dominik Zając Błotnica, ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt;
4) Firma Usługowo – Transportowa Marian Skibiński Kaszczor, ul. Zachodnia 27, 64-234 Przemęt.
§ 2. 1. Wynagrodzenie dla inkasentów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 jest elementem złożonej oferty
w prowadzonych postępowaniach przetargowych.
2. Inkasenci wskazani § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości
1,5 % od kwot osobiście zainkasowanych.
3. Wysokość wynagrodzenia uzależnione będzie od terminowej wpłaty pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie
z przepisami prawa podatkowego, wpłata opłaty powinna nastąpić.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „OBRA”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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