UCHWAŁA NR XX/147/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 lutego
2020 w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 333) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. Dz.U. 2018 r. poz. 2244) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 888 ze zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2244) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja
podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., Dz. U. z 2019r. poz. 1520,1553,1655 i Dz. U z
2020r. poz. 1423), Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/109/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z 2020 roku poz. 1310)
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Zamojska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 ze zm.)
Rada Gminy może zarządzić pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.Dz.U. z 2019r. poz.1170 ze zm.) Rada Gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U z 2019r. poz. 888
ze zm.),Rada Gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w
ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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