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Uzasadnienie

Zgod ' z orupiscm moi „si. z ustawy z dnia W wruśma 1996 r. o ulrzymaniu czyslości . punądku
w gminach Rada Gminy mom zarządzić pobór spia-y „. gespodamwanle odpadami komunoinymi w ma»
inkasa

Radu Gminy obowiązana jesi ukmślxc' wdradz: iicnwoiy sianowiąceJ aki prawa mi wowegn pobór
wplaty w drodze inkasa u gospodamwau odpadami knnumainymi oraz wyznaczy: inkzszmow lokres'hc'
wysoknść wynugrodzema w inknsw.

Niniejsu uchwala wpmwadza aktualimcję iisiy inkasentów
Sporzmiziia:

Maliaia Mcńska

m lmEMMAEs-Auci-ers-mmmómeszPodpixany bum |


