
 

 

UCHWAŁA NR VII/87/2019 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  

od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw 

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 

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

z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 800 ze zm.) na wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala, co następuje: 

1.  W uchwale nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie 

zarządzenia poboru w drodze inkasa  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób 

fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ''2) sołectwo Ciochowice - Erhard Fitzon.'' 

2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ''3) sołectwo Kotliszowice - Mariusz Rak." 

3) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ''4) sołectwo Kotulin - Izabela Majcher-Dorobisz." 

4) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ''5) sołectwo Ligota Toszecka - Jakub Krzykawski." 

5) § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: ''11) sołectwo Pniów - Ewelina Tarnowski." 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.         

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku 

 

 

Tadeusz Kobiernik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 3377
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