
 

 

UCHWAŁA NR XVII/152/2012 

RADY GMINY BOLESŁAW 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) art. 6  

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.   Zarządza się na terenie Gminy Bolesław pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego  

od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa.  

§ 2.   Inkaso podatków i opłaty, o których mowa w §1 powierza się następującym osobom:  

a) Pichlak Stefania   -  na terenie sołectwa Bolesław,  

b) Krzemiński Andrzej                -  na terenie sołectwa Hutki,  

c) Todor Gabriela   -  na terenie sołectwa Krążek,  

d) Pędras Alina                         -  na terenie sołectwa Krzykawa,  

e) Molęda Barbara   -  na terenie sołectwa Krzykawka,  

f) Czerniak Agata   -  na terenie sołectwa Laski,  

g) Prychodko Jolanta   -  na terenie sołectwa Małobądz,  

h) Nowak Bożena   -  na terenie sołectwa Międzygórze,  

i) Machnik Elżbieta   -  na terenie sołectwa Podlipie,  

j) Macek Marcin   -  na terenie sołectwa Ujków Nowy,  

k) Fałowski Jacek   -  na terenie sołectwa Ujków Nowy Kolonia,  

l) Sienkiewicz Jadwiga           -  na terenie sołectwa Krze.  

§ 3. 1. Wynagrodzenie za pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych ustala 

się w wysokości 10 % zainkasowanych kwot.  

2. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.  

3. Zainkasowane kwoty podatków należy wpłacić niezwłocznie do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek 

bankowy Gminy Bolesław, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia pobrania. Zainkasowane kwoty opłaty 

targowej należy wpłacić w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od pobrania.  
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4. Inkasenci zobowiązani są do przyjmowania gotówki i jej rozliczania na podstawie kwitariuszy 

przychodowych K-103 pobranych z Urzędu Gminy Bolesław. W dniu dokonania wpłaty zainkasowanych kwot 

inkasenci winni przedłożyć kwitariusze do sprawdzenia.  

5. Wynagrodzenie za inkaso podatków wypłacane jest w okresach kwartalnych, tj.:  

- za I kwartał  do dnia 30 kwietnia,  

- za II kwartał do dnia 30 czerwca,  

- za III kwartał do dnia 31 października,  

- za IV kwartał do dnia 31 grudnia.  

6. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wypłacane jest miesięcznie, tj. do dnia 15-tego następnego 

miesiąca za inkaso z miesiąca poprzedniego.  

§ 4.   Obowiązki i odpowiedzialność inkasentów określają obowiązujące przepisy podatkowe oraz ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).  

§ 5.   Traci moc uchwała Nr  V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.  

§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Mirosław Wójcik 
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