
UCHWAŁA NR XLV/347/14

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja
2013  roku  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli  nieruchomości na obszarze
Gminy Masłów.

      Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r, poz. 1399, poz. 1593), art. 40 ust. 1 i
art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 9 i art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz.848, poz.1101,poz. 1342,
poz. 1529, Dz. U. z 2013r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149,
poz.1289, poz. 1313)

-  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

      § 1. Zmienia się zapis § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z
dnia  29  maja  2013  roku w sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy
Masłów zmienionej  Uchwałą Nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Masłów  z dnia 30 grudnia
2013 r., który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
      „1. Inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się:

1) w sołectwie Barcza – P. Białowąs Stanisław;
2) w sołectwie Brzezinki – P. Januchta Ryszard;
3) w sołectwie Ciekoty – P. Kołomański Roman;
4) w sołectwie Dąbrowa – P. Cedro Aniela;
5) w sołectwie Domaszowice – P. Lis Artur;
6) w sołectwie Masłów Drugi – P. Winiarski Stanisław;
7) w sołectwie Masłów Pierwszy – P. Kozubek Małgorzata;
8) w sołectwie Mąchocice Kapitulne – P. Sobecki Jan;
9) w sołectwie Mąchocice Scholasteria  – P. Koza Jan;
10) w sołectwie Wiśniówka – P. Bysiak Maria;
11) w sołectwie Wola Kopcowa – P. Mazur Cecylia;
12) w sołectwie Dolina Marczakowa – P. Obara Janusz.”

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

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

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/347/14 
Rady Gminy Masłów

z dnia 10 lutego 2014 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXIV/268/2013 z dnia 29 maja
2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości za obszarze Gminy Masłów.

      Rada Gminy Masłów podejmując uchwałę na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 l ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  art.  9 i art.  28 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady
Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  nieruchomości  za
obszarze Gminy Masłów,  wzięła pod uwagę rezygnację z pełnienia obowiązków inkasenta
złożoną przez Pana Mazur Edwarda pełniącego funkcję sołtysa w sołectwie Wola Kopcowa,
któremu Rada Gminy powierzyła inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sołectwie Wola Kopcowa. Na inkasenta w/w opłaty Rada wskazała Panią Cecylię Mazur,
która wyraziła wolę pełnienia obowiązków inkasenta. 

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna
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