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UCHWAŁA NR III/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia
poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 poz. 718) i z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U z 2012r. poz. 740 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się zmiany w § 2, który po zmianie
otrzymuje brzmienie:
„2.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na
terenie wsi.
2. Na inkasentów wyznacza się niżej wymienionych sołtysów poszczególnych wsi:
1) Kozłowska Urszula - Bodzów
2) Rakowski Kazimierz - Bonów
3) Kędzierska-Skórska Agnieszka - Bycz
4) Lech Grzegorz - Drogomil
5) Pędziwiatr Andrzej - Królikowice
6) Guzior Józef - Małaszowice
7) Hajzler Jerzy - Popowo
8) Giza Zygmunt - Tarnów Bycki
9) Skwara Irena - Wierzbnica
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % od pobranych należności.
4. Pobrane podatki inkasenci zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Gminy Bytom Odrzański
w terminie 7 dni od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski

