
 

 

UCHWAŁA NR IV/22/15 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 póź. zm.), art. 6 ust. 12, art. 18a i art. 19 pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) w zw. z art. 9, 

art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. 

zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

2) podatku rolnego od osób fizycznych 

3) podatku leśnego od osób fizycznych 

4) opłaty od posiadania psów 

§ 2.  Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się: 

1) Pani Anna Wieliczko - na terenie sołectwa Krzewie Wielkie 

2) Pani Maria Sosnowska - na terenie sołectwa Młyńsko 

3) Pan Jan August - na terenie sołectwa Proszówka 

4) Pani Katarzyna Jezierska - na terenie sołectwa Rząsiny 

5) Pani Barbara Pasiak - na terenie sołectwa Wieża 

6) Pan Zbigniew Chodorski - na terenie sołectwa Wolbromów 

7) Pani Emilia Szymutko - na terenie sołectwa Ubocze 

§ 3. 1. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z pobranych nakazów płatniczych w terminie 14 dni  

od dnia  ich otrzymania lecz nie później niż do 1 marca danego roku. 

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych po terminie płatności danej raty 

wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Gminy Gryfów Śląski. 

3. Pobrane kwoty po terminie płatności inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie 

Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Gminy Gryfów Śląski. 
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§ 4.  Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez 

podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 5. 1. Za dostarczenie nakazu płatniczego dla podatników podatku ustala się wynagrodzenie  

dla inkasentów wysokości 3,00 zł. od jednego nakazu. 

2. Za pobór podatków określonych w § 1 ust. 1,2,3 oraz wpłacenie ich w terminie inkasentowi przysługuje 

wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanej sumy. 

3. Za pobór opłaty określonej w § 1 ust. 4 oraz wpłacenie jej w terminie inkasentowi przysługuje 

wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od zainkasowanej sumy. 

§ 6.  Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie na 

rachunek lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 7.  Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie kwartalnie po rozliczeniu się z zainkasowanych kwot 

w terminie do 20 dni od daty rozliczenia raty przez inkasenta. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVI/89/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku 

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski: 

R. Skrzypek 
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