
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 

RADY GMINY CIASNA 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

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

w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.); art. 6 ust.12 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 716 z póź. zm.), 

art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 617  

z póź. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (tekst jednolity:  Dz. U.  

z 2016 r., poz. 374 z póź. zm.)   oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm. ) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy  Ciasna 

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa; 

2) określa inkasentów w/w podatków; 

3) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. 

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Ciasna pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 3. Na inkasentów wyznacza się: 

a/ Ciasna        –     Teresa Królik, 

b/ Dzielna                 –       Dariusz Czapla, 

c/ Glinica                  –       Grażyna Gała 

d/ Jeżowa                  –       Bernadeta Skowronek, 

e/ Molna                    –        Brygida Pietrucha, 

f/ Panoszów              –       Marcin Wasyliszyn 

g/ Sieraków Śląski     –       Julian Werner, 

h/ Wędzina                –      Teresa Kozala, 

i/ Zborowskie            –      Henryk Pietrucha. 

Podatki są płatne w kasie urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8,5% od sumy zainkasowanych i terminowo 

przekazanych do Urzędu Gminy Ciasna podatków. 
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§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VI/58/2015 Rady Gminy Ciasna   

z 22 kwietnia 2015 i Nr XXIII/167/2016  Rady Gminy Ciasna  z  19 września 2016  w sprawie poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w  życie  

z  dniem 1 stycznia 2017 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ciasna 

 

 

Henryk Pluta 
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