
 

 

UCHWAŁA NR XXI/103/16 

RADY GMINY ŚWINNA 

z dnia 19 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/15 Rady Gminy Świnna z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 

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

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515 z p.zm. ) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1381 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) 

oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z p.zm.) 

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/30/15 Rady Gminy Świnna z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany. 

1) W § 2  pkt 6  otrzymuje brzmienie: 

„w sołectwie Trzebinia -  Pana Wiesława Polak  zam. Trzebinia.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świnna 

 

 

Kazimierz Dziki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 marca 2016 r.

Poz. 1338
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