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UCHWAŁA NR V.21.2019
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Zabór pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się następujących inkasentów do poboru podatków, o których mowa w ust. 1 z terenu
poszczególnych sołectw:
1) Sołectwo Czarna

- Katarzyna Wojciechowska

2) Sołectwo Dąbrowa

- Teresa Kowaliczek

3) Sołectwo Droszków

- Agnieszka Bardelas

4) Sołectwo Łaz

- Wojciech Jóźwiak

5) Sołectwo Milsko

- Damian Matoni

6) Sołectwo Przytok

- Halina Ryś

7) Sołectwo Tarnawa

- Stanisław Zarzycki

8) Sołectwo Zabór

- Michał Lechowicz

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % z zebranych podatków, o których mowa
w § 1 ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII.118.2016 Rady Gminy w Zaborze z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór.

Przewodniczący Rady
Dariusz Tarnas

