
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/331/2016 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  

od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 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  roku   

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 6 ust.12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 716 ze 

zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2016 r.. poz. 617 ze zm.) 

oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 374 ze zm.), Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa. 

2. Inkasentami są przewodniczący zarządów osiedli: 

- Dzików 

- Miechocin 

- Mokrzyszów 

- Nagnajów 

- Ocice 

- Podłęże 

- Sielec 

- Sobów 

- Wielowieś 

- Zakrzów 

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych wpłat. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/25/2002 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa 

podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i uchwała zmieniająca  

Nr XXVI/513/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 października 2008 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 3621



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Kamil Kalinka  
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/331/2016 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 27 października 2016 r. 

UZASADNIENIE 

Nowelizacja uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

i podatku leśnego w drodze inkasa  podyktowana jest koniecznością uaktualnienia listy osiedli, na których 

można regulować wpłaty za podatki lokalne u inkasentów (dodano osiedle Podłęże) oraz określenia nowej 

wysokości wynagrodzenia za inkaso tj. 10 % od sumy zainkasowanych wpłat. 
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