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UCHWAŁA NR 31/VII/2011
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z późn. zm. ) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844. z późn. zm.) art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) art. 
6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) Rada 
Gminy i Miasta uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Gminy 
i Miasta Koziegłowy, z wyjątkiem Miasta Koziegłowy, w drodze inkasa. 

2. Pobór podatków w drodze inkasa przeprowadzają w poszczególnych sołectwach inkasenci. 

3. W Koziegłowach podatki wpłacane będą przez podatników bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy 
i Miasta Koziegłowy. 

§ 2. Wykaz inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 60/IX/2007 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso , zmieniona uchwałami : 

- Nr 157/XVIII/08 z dnia 28.03.2008r. 

- Nr 213/XXII/08 z dnia 30.06.2008r. 

- Nr 221/XXIII/09 z dnia 05.05.2009r. 

- Nr 329/XXXVIII/09 z dnia 29.10.2009r. 

- Nr 364/XLII/10 z dnia 25.03.2010r. 

- Nr 400/XLVIII/10 z dnia 11.10.2010r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Koziegłowy 

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik do Uchwały Nr 31/VII/2011

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
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z dnia 24 marca 2011 r.

Zalacznik1.doc

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr 31/VII/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24.03.2011r. 
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