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Uchwała Nr XXXVII/315/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z
późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z
późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821); art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co
następuje:
§ 1.
Zarządza się na terenie Gminy Dźwierzuty pobór w drodze inkasa od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego oraz od
nieruchomości.
§ 2.
Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, w sołectwach Gminy Dźwierzuty ustala się sołtysów tych sołectw, z
zastrzeżeniem §3.
§ 3.
Na inkasenta podatków, o których mowa w § 1, w sołectwie Nowe Kiejkuty ustala się Śliwińską Justynę – członka Rady
Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty.
§ 4.
Za czynności określone w § 1 inkasentom ustalonym w § 2 i §3 przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od
zainkasowanych kwot.
§ 5.
Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanych kwot podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa w terminie
trzech dni roboczych następujących po upływie ustawowych terminów płatności poszczególnych podatków.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXVII/236/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
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