
 

 

UCHWAŁA NR IX/51/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 17 kwietnia 2019 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 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

Rada Miejska w Brzozowie 

 uchwala, co następuje : 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Brzozów pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty określonej w § 1 dla obszaru poszczególnych sołectw wyznacza się sołtysów 

tych sołectw, a mianowicie : 

1. Bednarczyk Mateusz – na terenie sołectwa Górki 

2. Kułak Stanisław – na terenie sołectwa Humniska 

3. Fic Mariusz – na terenie sołectwa Humniska Skrzyżowanie 

4. Zubel Krzysztof – na terenie sołectwa Przysietnica 

5. Federczak Robert – na terenie sołectwa Turze Pole 

6. Arendarczyk Dominik – na terenie sołectwa Grabownica Starzeńska 

7. Szydłowska Lucyna – na terenie sołectwa Stara Wieś 

8. Tesznar Sylwester – na terenie sołectwa Zmiennica 

2. W razie czasowej nieobecności inkasenta wymienionego w ust.1 pkt 1-8 do poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się Dawida Słowika - pracownika Urzędu Miejskiego 

w Brzozowie. 

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie Nr XXIII/231/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2583



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzozowie 

 

 

Daniel Boroń 
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