
 

 

UCHWAŁA NR XIV/125/2015 

RADY GMINY MSZANA DOLNA 

z dnia 18 września 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) – 

Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa (Dz .Urz. 

Wojew. Małopolskiego z 2015r. poz. 4944) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Określa wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od zainkasowanych kwot”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Aleksandra Kania 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 5509
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