
 

 

UCHWAŁA NR VIII/46/15 

RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH 

z dnia 5 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach w sprawie ustalenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od 

posiadania psów oraz opłaty targowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 "b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), 

 

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. W nagłówku uchwały skreśla się wyrazy „i od posiadania psów”. 

2. W Uchwale Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej nadaje się nowe 

brzmienie paragrafom 2 i 3: 

„§ 2. 1.  Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków o których mowa w § 1 ust.1 ustala się w formie 

prowizji w wysokości 7%. 

2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać niezwłocznie do kasy Urzędu Gminy Ciężkowice lub na 

wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciężkowice, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pobrania.”. 

„§ 3. 1.  Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze Gminy Ciężkowice, w drodze inkasa. 

2. Inkasentem opłaty, o jakiej mowa w ust. 1, wyznacza się Panią Martę Wolską, 

zam. 33-190 Ciężkowice, ul. Stawiska 11. 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej ustala się w formie prowizji 

w wysokości 20 %”. 

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 3703



§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach 

 

 

Zdzisław Szczerba 
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