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UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594 z późn.zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r.,
poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem
pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381 z późn. zm.).
§ 2. Wyznacza się inkasentów uprawnionych do poboru podatków, o których mowa w § 1, następująco:
1) w sołectwie Chełmsko – Magdalena Tymeczko, zam. Chełmsko 77,
2) w sołectwie Dębówko – Bernadeta Racewicz, zam. Orłowce 7,
3) w sołectwie Gaj-Poręba – Marek Matusiak, zam. Gaj 17,
4) w sołectwie Goraj – Waldemar Rogsch, zam. Goraj 12/3,
5) w sołectwie Krasne Dłusko – Łukasz Fujak, zam. Krasne Dłusko 24b/6,
6) w sołectwie Krobielewo – Jolanta Wasylkiewicz, zam. Krobielewo 23/1,
7) w sołectwie Lubikowo – Zofia Maciąg, zam. Lubikowo 40/7,
8) w sołectwie Nowa Niedrzwica – Żaneta Wrona, zam. Nowa Niedrzwica 3/1,
9) w sołectwie Przytoczna – Wiesław Adamski, zam. Przytoczna, ul. Główna 45,
10) w sołectwie Rokitno – Zbigniew Piekarski, zam. Rokitno 48a,
11) w sołectwie Strychy – Krystyna Kaczmarek, zam. Strychy 26,
12) w sołectwie Stryszewo – Krystyna Adamczak, zam. Stryszewo 2,
13) w sołectwie Twierdzielewo – Marek Góra, zam. Twierdzielewo 11,
14) w sołectwie Wierzbno – Katarzyna Karolak, zam. Wierzbno 53/18.
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§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent przekazuje na rachunek bankowy Gminy Przytoczna w ciągu 2 dni
roboczych:
1) następujących po terminie płatności danej raty podatku,
2) po dniu wpłaty podatku przez podatnika.
2. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na rachunek
Gminy Przytoczna.
§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie w formie prowizji za czynności określone w § 1 w wysokości 10 % od
zainkasowanej kwoty.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym minęły
ustawowe terminy płatności podatku.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.1
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów. (t.j. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 7 października
2014 r., poz. 1790).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Golec
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Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów.

