UCHWAŁA NR IX/68/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
poz. 506), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
poz. 1445 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.
poz. 1892) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j.
poz. 888) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

Dz. U. z 2019 r.,
Dz. U. z 2018 r.,
Dz. U. z 2017 r.,
Dz. U. z 2019 r.,

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Mieroszów pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
2) podatku rolnego od osób fizycznych;
3) podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów podatków wymienionych w § 1:
1) Artur Wielgus - Sołectwo Golińsk;
2) Maja Sadowy - Sołectwo Kowalowa;
3) Andrzej Kucharski - Sołectwo Różana;
4) Kamila Milewska - Sołectwo Nowe Siodło;
5) Zbigniew Zaparty - Sołectwo Rybnica Leśna;
6) Iwona Bandurska-Szewczyk - Sołectwo Unisław Śląski;
7) Zofia Przygoda - Sołectwo Sokołowsko;
8) Maksymilian Fonfara - Sołectwo Łączna;
9) Andrzej Gorczyński - Sołectwo Kamionka.
§ 3. 1. Zobowiązuje się inkasentów do odprowadzania pobranych kwot w ciągu dwóch dni roboczych po
terminie płatności danej raty na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.
2. Zobowiązuje się inkasentów do odprowadzania pobranych kwot po terminie płatności w ciągu dwóch dni
roboczych na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% pobranego podatku od nieruchomości od osób
fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników
bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy Mieroszów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr LI/253/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa z późn. zm.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków
w drodze
inkasa,
wyznaczenia
inkasentów
oraz
wynagrodzenia
za
inkaso.
Rada gminy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1445 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) oraz
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888) może zarządzić pobór
podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada
Miejska Mieroszowa po przeprowadzonych wyborach sołtysów sołectw Gminy Mieroszów określa inkasentów
ww. podatków w osobach pełniących obecnie funkcje sołtysów.W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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