
UCHWAŁA NR XXII/237/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6l  
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/446/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 
2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz.742), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w tytule uchwały wyraz ,,inkasentów” zastępuje się wyrazem ,,inkasenta”; 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Na inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/237/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz.150 i 284), rada 
gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. 

Wyznaczenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu jako inkasenta umożliwi 
dokonywanie wpłat  w kasach Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

- kasie głównej przy al. Niepodległości 4, 

- recepcji Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza 93, 

- kasie Krytej Pływalni ,,Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48. 

Uchwała ma na celu uaktualnienie listy dotychczasowych inkasentów. 

W związku z powyższym,  wywołanie uchwały jest zasadne. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 
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