UCHWAŁA NR XII/90/2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 6 listopada 2019 r.
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 2019 r. poz. 506 ze zm. Dz.U. z 2019r. poz. 1309,1696 i 1815) , w związku z art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm. Dz. U. z 2019r.
poz. 1309) 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. z 2018r. 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 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. Dz. U. z 2018r. poz. 1499, Dz. U. z 2019r. poz. 924,1495,1556
i 1520),Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie pobór podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się sołtysów tych sołectw.
§ 2. Poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dokonuje się z zastosowaniem druków ścisłego
zarachowania – kwitariuszy przychodowych.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso podatków wymienionych w § 1 w wysokości 4% od zebranej
kwoty.
§ 4. Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w § 2 dokonywana będzie kwartalnie w terminie do 5 dnia
następnego miesiąca po upływie danego kwartału, przelewem na konto wskazane przez inkasenta
§ 5. Inkasenta zobowiązuje się do rozliczenia z pobranych przez niego podatków najpóźniej do trzeciego
dnia roboczego następującego po upływie terminu zapłaty raty podatku ustalonego ustawowo tj. 15 marca ,
15 maja , 15 września , 15 listopada.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie poboru podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Mikołajki Pomorskie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki
Pomorskie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

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 2019r. poz. 1256 ze
zm.) Rada Gminy może zarzadzić 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)Rada Gminy moze 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.
Inkasentami we wszystkich sołectwach będą ich sołtysi.
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