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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/148/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz 
terminów płatności dla inkasentów (Dziennik Urzędowy Woj.Opolskiego poz.1448) § 3 otrzymuje 
brzmienie: "§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobrania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i wpłacenia ich na właściwy rachunek bankowy Gminy Kluczbork w terminie do dziesięciu dni po upływie 
ustawowego terminu." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

Szanowni Radni.

Zgodnie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa terminem płatności
dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki
samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W niniejszym projekcie uchwały wydłużono
ustawowy termin do dziesięciu dni (w zmienianych uchwałach termin wynosił trzy dni). Ponieważ od
dnia 1 października 2020r. następuje likwidacja stanowiska kasowego wydłużenie terminu rozliczenia się
inkasentom z rzech do dziesięciu dni umożliwi prawidłowe rozliczenie się inkasentom z pobranych
nalezności.
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