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UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1381 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenach wiejskich gminy Babimost pobór w drodze inkasa podatków należnych od
osób fizycznych: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw, wg następującego wykazu:
- Sołectwo Kolesin – Pani Henryka Stojanowska
- Sołectwo Laski – Pan Wiesław Śledź
- Sołectwo Podmokle Małe – Pani Katarzyna Rychła
- Sołectwo Podmokle Wielkie – Pan Tomasz Cichy
- Sołectwo Nowe Kramsko – Pan Józef Wachowski
- Sołectwo Stare Kramsko – Pan Joachim Niczke
2. Inkasent dokonuje czynności inkasa osobiście.
3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez
wszystkich podatników na właściwy rachunek bankowy.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% sumy zainkasowanych kwot podatków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie
poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Wołek

