
 

 

UCHWAŁA NR V/8/19 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, 

poz. 994 z późn. zm. t.j.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. 2018, poz. 1445 t. j. z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. 2017, poz. 1892 t. j. z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. 2017, poz. 1821 t. j. z późn. zm.), art. 9, art. 28 § 4, ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. 2018, poz. 800 z późn. zm. t. j.) Rada Miejska w Jaworzynie Śl. uchwala: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania 

pieniężnego w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi. 

§ 3. Z tytułu pobrania podatków ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5% od kwoty 

pobranej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLV/50/18 z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek, za wyjątkiem osób 

prawnych i państwowych jednostek niemających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów  

i ich wynagrodzenia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2019 r.

Poz. 1294
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