
 

 

UCHWAŁA NR 195/XXXVIII/2017 

RADY GMINY KAMIENICA POLSKA 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 

2017 roku 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 2017 r. 

poz. 1875), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201  

z późn. zm./, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 

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

leśnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1821), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) 

Rada Gminy Kamienica Polska 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 

2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, który otrzymuje brzmienie: 

„Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Waldemar Szymanek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2017 r.

Poz. 6600
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