
 

 

UCHWAŁA NR 175/XXX/2013 

RADY GMINY KAMIENICA POLSKA 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. 

z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6  ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym 

(Dz.U. z 2013 roku poz. 465 z późn. zm.), art. 6  ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:  

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.  

§ 2. Na inkasentów do poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości wyznacza się:  

1. Polaczek Ryszard   - sołectwo Kamienica Polska  

2. Krzyczmonik Jan   - sołectwo Osiny  

3. Rogacz Roman    - sołectwo Rudnik Wielki  

4. Kosiak Stefan    - sołectwo Wanaty  

5. Kura Marian    - sołectwo Zawada  

6. Kupczyk Czesław   - sołectwo Zawisna   

§ 3. Uchwala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% sumy zainkasowanych i terminowo 

przekazywanych wpłat na konto Gminy.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 15/II/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 grudnia 2002 roku 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pobieranego od osób fizycznych 

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr 126/XVIII/2005 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego od osób fizycznych 

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Marian Kaźmierczak 
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