
UCHWAŁA NR XI/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od 
osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 ustala się na terenie wsi – sołtysów:

1. Bagniewo, Trzebicz Młyn –Jarosław Pawlak

2. Czartowo – Barbara Bober

3. Drawiny – Czesław Binkowski 4 .Goszczanowiec – Gabriela Marchewka

5. Goszczanowo – Dariusz Barylski

6. Goszczanówko, Duraczewo – Beata Romanowska

7. Gościm – Sylwia Słomińska

8. Górzyska – Zbigniew Czajkowski

9. Grotów – Karolina Piotrowska

10. Karwin – Teresa Świątek

11. Kijów – Henryk Włoch

12. Klesno – Janusz Sobieraj

13. Kosin – Andrzej Zych

14. Lipno – Honorata Mądrawska

15. Lubiatów – Danuta Saj

16. Lubiewo – Janusz Domiński

17. Marzenin – Eugeniusz Nawrot

18. Modropole – Barbara Bujnicka

19. Niegosław – Andrzej Miron

20. Osów – Iwona Kardacka

21. Przeborowo – Kazimierz Jaruch

22. Rąpin – Marzena Kondeusz

23. Stare Bielice – Jan Belczyk

24. Trzebicz – Pieluszczak-Suchodolska Paulina

25. Trzebicz Nowy – Grażyna Bedla

26. Zagórze – Sylwia Teresiak

27. Zielątkowo – Józef Bukowski.
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§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone w kasie tut. Urzędu 
w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez 
podatnika powinna nastąpić.

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy pobranych podatków od osób 
fizycznych.

2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po terminie 
ostatecznego rozliczenia się z zainkasowanej kwoty należności podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr VIII/75/2015 z dnia 17 czerwca  2015r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan

Id: FA7A7C58-D224-465A-AA7D-512AEB8BAD84. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym – Rada gminy może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Nowa uchwała wyznacza
inkasentów, określa termin płatności dla inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości oraz termin wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
Niniejsza uchwała wyznacza nowych inkasentów z uwagi na zmianę osób pełniących funkcję sołtysa w
niektórych sołectwach.
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