
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/272/2017 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. 

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa.  

§ 2. Na inkasentów wyznacza się:  

1) sołectwo Godów – Małgorzata Olejok 

2) sołectwo Gołkowice – Bronisława Wrodarczyk 

3) sołectwo Krostoszowice – Wiesław Krzyżok 

4) sołectwo Łaziska – Elżbieta Szatoń 

5) sołectwo Podbucze – Zyta Wrona 

6) sołectwo Skrbeńsko – Franciszek Moczała 

7) sołectwo Skrzyszów – Bronisława Marcol 

§ 3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w wysokości 3% zainkasowanych należności. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIV/96/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia 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 

 

 

Antoni Tomas 
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