UCHWAŁA 0007.VI.212015
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie inkasa podatków i opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013 poz. 465, z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z póz. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr
XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Krzyżanowice pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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10.

Imię i Nazwisko
Roman Herber
Renata Fichna
Ryszard Chrobok
Hubert Fichna
Michał Krzykała
Piotr Minkina
Ewa Staś
Paweł Nawrat
Andrzej Bulenda
Marian Studnic

Sołectwo
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków

§ 3. Pobrane podatki powinny być przez inkasentów wpłacone na rachunek bankowy Gminy Krzyżanowice lub
w kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym wpłata podatku przez
podatnika powinna nastąpić zgodnie z przepisami prawa.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych
należności podatkowych.
§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/96/07Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie
inkasa podatków i opłat.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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