
 

UCHWAŁA NrLXX/432/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłaty w drodze inkasa. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, 

1549 i 1768) uchwala się co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr VII/62/19 Rada Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w 

sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i poboru opłaty w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2019 r poz. 1319 z 

późn.zm.) § 3 ust. 2 oraz ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na inkasentów wyznacza się Anitę Jaskulską, Iwonę Majewską, Karolinę Gajewską, 

Jolantę Sadowską, Andrzeja Daronia, Dorotę Kasper, Żanetę Talarek, Franciszka Piróga, 

Krzysztofa Talarek, Dariusza Podsiedlika, Ewę Kasprzak, Marcina Knnenberga, Karinę 

Stokłosę, Andrzeja Ośmiałowskiego, Izabele Kruszyńską, Marianne Rolbiecką, Wiesława 

Wójtowicza, Dorotę Semenowicz, Piotra Zająca, Adama Galusa, Dariusza Pawlaka, 

Katarzynę Machalewską, Piotra Brzeskiego, Ewę Kokoszkę, Grażynę Brzana, Romana 

Branickiego, Jolantę Sarnowską i Stanisławę Stasieczek. 

4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od pobranej opłaty.”. 

 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do uchwały nr LXX/432/22 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłaty w drodze inkasa 

 

Stosownie do art. 61ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn.zm.), Rada Gminy może zarządzić 

pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć 

inkasentów. Projekt uchwały zakłada zmianę inkasenta w związku z rezygnacją Sołtysa 

Sołectwa Bielczyny Patryka Główczewskiego z pełnienia funkcji sołtysa i wyborem na 

Sołtysa Sołectwa Bielczyny Anity Jaskulskiej w dniu 03 listopada 2022 r. W uchwale Nr 

VII/62/19  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa (Dz.Urz. 

Woj. Kuj-Pom z 2019 r. poz. 1319 z późn.zm.) określona była stawka wynagrodzenia za 

inkaso od pobranej opłaty w wysokości 1,00 zł.  

W zarządzeniu Nr 79/22 Wójta Gminy Chełmża z dnia 02 września 2022 r. w sprawie 

określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do 

projektu budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. § 6 ust 1 pkt 13 założono  wynagrodzenie za 

inkaso od pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 7% od pobranej opłaty. 

W związku z powyższym należy zmienić uchwałę Nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 

26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa. 

Rekomenduje się podjęcie uchwały w brzmieniu jak w przedstawionym projekcie. 

 

 


