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Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2 marca 2007 r.

w spfawie: w]znaczenia inkasentów dokonuiących na obszar'€ Gminy Pietrowice
wie|kie poboru podatków: od nieruchomości, ]o|nego, |eśnego,od posiadania psów i pobi€ra'ących
opłaty targowei oraz usta|enia wysokości zryczaltowanego wynagrodzenie z h^ułu terminowego
wpłacania podatków pob]anych w dlodze inkasa

Na podstawie ań. 6 ust' 12, ań.14 pkt 3 i 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r' podatkach i
op|atach |oka|nych(tekst jed noIity Dz' U' Nr 225, poz' ,1635 póżn. zmian')' art' 6 b ustawy z dnia 15 |istopada
1984 r' o podatku ro|nym (tekst jedno|ity Dz'U.z2006.' Nr135' poz. 1635 f póżn. zmian'), ań' 6 ust' 8
ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 |' o podatku |eśnym (tekst jedno|ity Dz' U. Nr 200' poz. 1682 z póżn'
z|nian') o.az ań' 18 ust. 2 pkt 15, ań' 40 ust.1 i art' 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gm innym (tekst jedno|ity Dz, U ' z 2oo1| ', Nr 142, poz. 1591 z póżn ' zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
na wniosek wójta

uchwa la i
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Wyznacza się następujących inkasentów dokonujących poboru w drodze inkasa podatkóW:
od nieruchomości, ro|nego, |eśnego,od posiadania psówi oraz opłaty targowej' stanowiących dochód Gminy
Pietrowice Wielkie:

1) na obszarze sołechva Pietrowice Wie|kie
2) na obszarze sołectwa Gródczanki
3) na obszarze sołech^/a Kornice
4) na obszarze sołectwa |\,'|akóW
5) na obszarze sołech,va PaWłów
6) na obsfaże sołectwa Krcwialki
7) na obszarze sołechva Amandów
8) na obszarze sołechva zerdziny
9) na obszarze sołechva samborowice
,l0) na obszarze sołectlva cyprzanóW
1 1 ) na obszarze sołech'a Lekartów

Usta|a sie Wynagrodfenie za pobó. iterminowe wpłacanie podatków iopłat pobranych W drodze inkasa w
wysokości:

1) 6% kwoty podatków pobranych w drodze inkasa'
2) 10% kwoty opłaty targowej pobranej w drodze inkasa

Wykonanie uchwały powierua się Wójtowi Gminy Pietrowice Wie|kie'

s3
Traci moc uchwała Rady Gminy Pietrowice Wie|kie:

1\ N| )<x||l253l2004 z zdnia 15 |istopada 2004r' w splawie wyznaczania inkasentów
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Wykonanie uchwafy powierza się Wójtowi Gminy'
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Uchwałę ogasza się w Dzienniku Urzędowyrn WojewÓdztwa s|ąskiego oraz na tab|icach ogłoszeń:
w Urzedzie Gminy i na terenie sołech'.
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia W Dzienniku Urzędollym Województwa
s|ąskiego

- Pan Gotzmann Roland
- Pan Mikołajczyk Jan
- Pani Hermet E|żbieta
- Pan Ańul Gince|
- Pan Kuroczik Konrad
- Pani Kozub LJrszula
- Pani zientek cfesława
- Pan Franiczek Bernard
- Pani Niewiera Agnieszka
_ Pan Tebe| Norbeń
- Pan Parys Piotr
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