
 

 

UCHWAŁA NR VI/23/15 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 25 marca 2015 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 6b ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz 

w związku z art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Lubomierz pobór podatków: rolnego, leśnego, podatku od 

nieruchomości i od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnień należnych 

od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w §1, dla poszczególnych sołectw Gminy Lubomierz, 

wyznacza się następujące osoby: 

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko inkasenta 

1. Chmieleń Ryszard Stefaniszyn 

2. Golejów Kazimierz Grala 

3. Janice Bogusław Widziak 

4. Maciejowiec Łukasz Kowaliszyn 

5. Milęcice Martyna Hajdasz 

6. Oleszna Podgórska Andrzej Kacprzak 

7. Pasiecznik Alicja Murawska 

8. Pławna Dolna Elżbieta Sulima 

9. Pławna Górna Sylwia Ogrodnik – Sawa 

10. Pokrzywnik Marcin Grzybek 

11. Popielówek Grzegorz Januszkiewicz 

12. Radoniów Anna Mielniczyn 

13. Wojciechów Zygmunt Kołodziejczak 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników 

bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy Lubomierz. 

§ 4. Ustala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych w §1 do piątego dnia 

następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna 

nastąpić lub w przypadku zaległości do piątego dnia od wpłaty u inkasenta. 
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§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków 

wymienionych w § 1 przez inkasenta. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 7. Wynagrodzenie o którym mowa w §5 będzie wypłacone przez Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu 

w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności poszczególnych rat podatków. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVI/266/02 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

w sprawie ustalenia wysokości prowizji za pobór zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych od 

mieszkańców Gminy Lubomierz oraz uchwała nr XXVII/153/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 

25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia terminów rozliczenia inkasentów /sołtysów/ z tytułu pobranych wpłat 

gotówkowych. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz: 

M. Kozłowski 
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