UCHWAŁA NR XXXV/301/13
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
594), art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654,
Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378 oraz M.P. Nr 95, poz. 961 i poz. 962), art.6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249,
poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458,
z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 465), art.9, art.28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2012 r. poz.749, poz.1101, poz. 1342 i poz. 1529), art.6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/247/13 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie poboru
podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 2107) § 5 otrzymuje brzmienie: “§ 5. Ustala się wynagrodzenie
za inkaso w wysokości 8 % od zainkasowanych osobiście należności z tytułów określonych w § 1.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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