
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/82/12  

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa  

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 

ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200 

poz.1682 ze zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zarządza pobór od osób fizycznych 

w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolne-

go, leśnego i ustala wysokość wynagrodzenia za inka-

so w formie prowizji w następującej wysokości:  

− sołtys sołectwa Wilków Wielki – Chwalęcin 6,5%  

− sołtys sołectwa Przerzeczyn Zdrój 6,5%  

− sołtys sołectwa Nowa wieś Niemczańska 6,5%  

 

 

− sołtys sołectwa Gilów – Gola Dzierżoniowska 

6,5%  

− sołtys sołectwa Podlesie – Ruszkowice 10,5%  

− sołtys sołectwa Kietlin 10,5%  

− sołtys sołectwa Ligota Mała 10,5%  

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie 

14 dni po rozliczeniu się inkasenta.  

§ 2. 1. Inkasent odpowiada całym swoim mająt-

kiem za pobrane a nie wpłacone w terminie podatki.  

2. Inkasenta obowiązuje tajemnica skarbowa 

i ustawa o ochronie danych osobowych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Niemcza.  

§ 4. Traci moc uchwała nr V/24/07 Rady Miej-

skiej w Niemczy z dnia 7 marca 2007 roku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Kazimierz Dziadkowiec 
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Wrocław, dnia 8 lutego 2012 r.


		2012-02-08T10:07:20+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




