
 

 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  

za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1892 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1445 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1821 ze zm.) oraz art. 47  

§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 800 ze zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na obszarze Gminy Pieszyce w sołectwach wymienionych w § 2 pobór podatku  

od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Pobór podatków określonych w § 1 powierza się inkasentom – sołtysom wsi: 

1) sołectwo Piskorzów – Janina Nieśpiałowska, 

2) sołectwo Kamionki – Maria Rabczak, 

3) sołectwo Rościszów – Adam Kazimierski, 

4) sołectwo Bratoszów – Ewelina Tułacz. 

§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 zobowiązani są wpłacić pobrane kwoty podatków do kasy Urzędu 

Miasta i Gminy Pieszyce następnego dnia po ustawowym terminie płatności podatków, a jeżeli termin  

ten przypada na dzień wolny od pracy, w dniu następnym po dniu wolnym od pracy. 

§ 4. Za czynności określone w § 1 inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8% 

zainkasowanych bieżących kwot podatków należnych gminie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach: 

R. Kondrat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 604
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