
 

 

UCHWAŁA NR V/31/19 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, 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 2018 r. 

poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1892, ze. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Siekierczyn: 

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa; 

2) określa inkasentów ww. podatków, 

3) określa termin płatności dla inkasentów, 

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. 

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Siekierczyn pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku  

od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectwa: 

1) Nowa Karczma – Piotr Dorniak, 

2) Rudzica – Tomasz Łyp, 

3) Siekierczyn Dolny – Przemysław Procajło, 

4) Siekierczyn Górny – Jarosław Uryga, 

5) Wesołówka – Zofia Kruczyk, 

6) Wyręba – Marek Łazarewicz, 

7) Zaręba - Elżbieta Kołkiewicz. 

§ 4. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Gminy następnego dnia po dniu, 

w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1437



§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu 

Gminy Siekierczyn podatków w wysokości: 

1) Nowa Karczma – 9%, 

2) Rudzica – 6%, 

3) Siekierczyn Dolny, Siekierczyn Górny i Zaręba – 5%; 

4) Wesołówka – 6,5%; 

5) Wyręba – 8%. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Siekierczyn 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Kret 
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