
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2013 

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ 

z dnia 6 listopada 2013 r. 

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego 

i od nieruchomości od osób fizycznych 

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

z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6l 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 

391 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)   

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej  

uchwala: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Kuźnia Raciborska pobór opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  należnych od osób fizycznych w drodze 

inkasa.   

§ 2. Wyznaczyć na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 sołtysów następujących sołectw: 

Budziska – Ingeborga Depta, Jankowice – Henryk Machnik Ruda – Jan Stanek, Ruda Kozielska – Wojciech 

Węglorz, Rudy – Sylwester Larysz, Siedliska – Jan Krybus, Turze – Marcelina Waśniowska  oraz Panią 

Grażynę Til – inspektora Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.   

§ 3. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Gminy Kuźnia 

Raciborska, w terminie 7 dni od pobrania podatku.   

§ 4. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 4% - od  sumy zainkasowanych i przekazanych 

do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

5 % od  sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pobranych 

podatków. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. 

§ 6. Uchylić uchwałę Nr XXXVI/314/2005 z dnia 24.11.2005 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.   
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
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Miejskiej w Kuźni 
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mgr inż. Manfred Wrona 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6689


		2013-11-15T08:44:54+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




