
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/225/2017 

RADY GMINY MSTÓW 

z dnia 17 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości 

i podatku leśnego 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o  podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 617 z późn. zm.), art. 6.ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jedn.  

Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mstów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego 

wynagrodzenie procentowe za inkaso pobranych podatków w następujących wysokościach: 

- Inkasenci sołectwa: Jaskrów i Mstów – 6% 

- Inkasenci sołectwa: Brzyszów, Jaźwiny, Kłobukowice, Kuśmierki, Małusy Małe, Srocko, Latosówka – 12% 

- Inkasenci sołectwa: Cegielnia, Krasice, Kobyłczyce, Kuchary, Małusy Wielkie, Mokrzesz, Siedlec, 

Wancerzów, Zawada – 9% 

§ 2. Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane do 31 marca, do 31 maja, do 30 września,  

do 30 listopada każdego roku za odpowiedni kwartał. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Mstowie. 

§ 5. Traci moc uchwała  Rady Gminy Mstów Nr  XXIX/219/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mstów 

 

 

Zbigniew Bigosiński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2017 r.
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