
UCHWAŁA NR XIX/85/2020 
RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/26/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Zielonki w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 6 l ust. 2 oraz 6q ustawy  z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy 
Zielonki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/26/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowanymi 
ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 3584), wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi 
w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Zielonki w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu ich otwarcia, za wyjątkiem 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze 
jako usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych, w ilości 
większej niż limity ustalone w uchwale nr VII/57/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 3634).” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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Mirosław Golanko 

Id: 903FDF58-196C-4DB5-8C1F-F3122DA5882B. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała nadaje nowe brzmienie §1 uchwały nr XXXVII/26/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia
26 kwietnia 2018 r w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Zielonki w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso.
W §1 zamiast uchylonej uchwały nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. powołano
uchwałę obowiązującą nr VII/57/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz
wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 3634)

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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