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UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 w zwiazku z art.40 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
/t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn.zm./, art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
/t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 465 z późn.zm./, art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm./, w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z pón. zm./, art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz.U. z 2011r. Nr
197 poz. 1172/Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje :
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Mogilany pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. 1. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach Gminy wyznacza się :
- Brzyczyna

-

Michorczyk Władysław

- Buków

-

Klimas Edward

- Chorowice

-

Ożóg Klaudia

- Gaj

-

Sikora Mieczysław

- Konary

-

Chachlica Andrzej

- Libertów

-

Węglarz Zofia

- Lusina

-

Marek Jan

- Mogilany

-

Żaba Edward

- Włosań

-

Suder Stefan

2. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 są uprawnieni do pobierania podatków od osób zamieszkałych lub
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
3. W przypadku rezygnacji z poboru inkasa przez sołtysów wymienionych w ust. 1 pobór należności będzie
dokonywał Urząd Gminy oraz Bank i Poczta Polska.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4 % zainkasowanej kwoty podatków.
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§ 4. Inkasenci wpłacają pełną wysokość zainkasowanej kwoty podatków na konto Urzędu Gminy Mogilany
nie później niż w terminie 7 dni po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata
podatku powinna nastąpić. Wynagrodzenie za inkaso jest płatne w terminie do 14 dni po zakończeniu inkasa.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa

