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UCHWAŁA NR 0007.32.2015
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) w związku
z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Kargowa pobór od osób fizycznych podatków: rolnego,
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem
pieniężnym, o którym mowa w art.6 c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się niżej wymienionych sołtysów
poszczególnych wsi:
1) sołectwo Chwalim – pan Roman Mendak zamieszkały w Chwalimiu,
2) sołectwo Dąbrówka – pani Agnieszka Hamrol zamieszkała w Dąbrówce,
3) sołectwo Stary Jaromierz – pani Iwona Duda zamieszkała w Starym Jaromierzu,
4) sołectwo Nowy Jaromierz – pan Leon Stoksik zamieszkały w Nowym Jaromierzu,
5) sołectwo Karszyn – pan Rafał Smalec zamieszkały w Karszynie,
6) sołectwo Obra Dolna – pan Michał Zielonka zamieszkały w Obrze Dolnej,
7) sołectwo Smolno Małe – pani Stanisława Antoniewicz zamieszkała w Smolnie Małym,
8) sołectwo Smolno Wielkie – pani Grażyna Maćkowska zamieszkała w Smolnie Wielkim,
9) sołectwo Wojnowo – pan Czesław Błoszyk zamieszkały w Wojnowie.
§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków od osób
zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany odprowadzić na właściwy rachunek bankowy w terminie
określonym w art. 47 § 4a ustawy ordynacja podatkowa.
§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników
bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy lub w kasie urzędu.
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§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 8 % od zebranych i terminowo przekazanych
kwot podatków, o których mowa w § 1 uchwały.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w ciągu 30 dni od dnia rozliczenia podatków.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kargowej nr XXI/144/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 2214).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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