
 

 

UCHWAŁA NR I/119/12 

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 6 

ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

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

roku o podatku rolnym (Dz. U. Z 2006 r. Nr 136,  

poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 

2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 28 § 4, 

 art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-

cja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 

zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:  

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Lubawka po-

bór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa.  

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do poboru po-

datków o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów 

Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 1 do ni-

niejszej uchwały.  

§ 3. 1. Inkasenci zobowiązani są do dostarczania 

z należytą starannością decyzji podatkowych osobom 

fizycznym i zwrotu do Urzędu potwierdzenia odbioru 

doręczonych decyzji.  

2. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podat-

ków o których mowa w § 1 i rozliczania się z całości 

zebranych  środków  pieniężnych  w  terminie 2 dni 

następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie 

z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego 

wpłata podatku powinna nastąpić.  

3. Inkasenci zobowiązani są do przekazania w ca-

łości zainkasowanego podatku na rachunek bankowy 

Gminy Lubawka.  

§ 4. Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanych 

kwot podatków w wysokości 10%.  

§ 5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 wypła-

cane będzie w terminie do 10 dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym inkasent odprowadzi 

pobrane podatki na rachunek bankowy Gminy Lu-

bawka.  

§ 6. Traci moc uchwała nr V/133/04 Rady Miej-

skiej w Lubawce z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Lubawka.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Wanda Zabiegło 
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