
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2013
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty 
targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
( Dz. z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( 
Dz.U. z 2013r. Nr 200, poz 465), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 
Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 , poz. 749 ze zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zarządza się na terenie gminy pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od 
osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 2.  Wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi inkasentami podatków i opłaty targowej na obszarze ich 
działania. 

§ 3. 1. Za czynności inkasenta ustala się wynagrodzenie w formie prowizji: 

1) w wysokości 3% za pobór podatków; 

2) w wysokości 30 % za pobór opłaty targowej.

2.  Za podstawę do naliczenia wynagrodzenia przyjmuje się wysokość pobranej i wpłaconej przez inkasenta 
kwoty podatku lub opłaty targowej.

§ 4.  Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest cztery razy w roku, po upływie terminów płatności 
poszczególnych rat podatków. 

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr V/65/2007 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 19 marca 2007r. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański. 
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§ 7.  Uchwałą wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wierzba
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