
PROJEKT

Uchwala Nr .. / / 13

Rady Miejskiej w Czerwionc+Leszczynach

z dnia 2013 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomo6ci, podatku rolnego i podatku leSnego

Na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust 1, art.41 ust. 1 ustawy zdnia I marca 1990 r. osamozqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U.22013 r., poz. S94),
- art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioplatach lokalnych (tekst jednolity

Dz. U. z201Qr. Nr 95, poz. 613 z p62niejszymi zmianami),
- art.6b ustawy zdnia 15listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednotity Dz. U. z 2006r. Nr 136,

poz. 969 z p62niejszymi zmianami),
- art' 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa2dziernika 2OO2 r. o podatku leSnym (tekst jednolity Dz. U.

22013r., poz.465),
- art. 28 S 4 i art. 47 $ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednotity

Dz. U. z 20'12r. poz. 7 49 z p62niqszymi zmianami),
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

1 .

2.

Rada Miejska w Gzenrionce-Leszczynach uchwata, co nastgpuje:

sr
Zatzqdza sig pob6r w drodze inkasa podatku od nieruchomoSci, podatku rolnego i podatku
feSnego od os6b frzycznych w miejscowoSciach: Belk, Ksiqzenice, palowice, pzeggdza,
stanowice, szczejkowice, czenrionka, czuch6w, Dgbierisko i ieszczyny.
Do nale2no5ci podatkowych objgtych lEcznym zobowiqzaniem pieriiginym pzepisy ust. 1
stosuje sig odpowiednio.

Na inkasent6w podatku od nieruchomo5ci,
nastgpujqce osoby:

Jolanta Szejka,
Marek Szczech,
Ewa Stzoda,
Teresa DyrbuS,
Stanislaw Breza,
Ryszard Bluszcz,
Adam Malik,
Malgozata Siwica,
Renata Buchcik - Suliga.

s2
podatku rolnego i podatku le6nego wyznacza sig

s3
Ustala sig wynagrodzenie z tytufu inkasa w wysokosci 5% kwoty zainkasowanej.

s4
Z dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaly, traci moc uchwala Nr XXX3g6/13 Rady Miejskiej
w Czenuionc+Leszczynach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchonioSci,podatku rolnego i podatku leSnego (Dz. un. Woj. Sl. 22013,r., poz.291g\.



s5
Wykonanie uchwafy powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s6
Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Staskiego. Podlega ona podaniu do wiadomoScihieszkahc6w w spos6b arvyiza.lowo
Przyjety na terenie gminy i miasta, $. w gazecie lokalnej "Kurief oraz tablicach ogloszeri w siedlibie
Uzqdu iw poszczeg6lnych solectwach i dzielnicach.
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