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UCHWAŁA NR XXVI.145.2016
RADY GMINY PROSTKI
z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso w sołectwie Bobry
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 716 ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 374), art. 9, art.
28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
613 z późn. zm.) uchwala się co następuje :
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych,
4) łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
§ 2. Na inkasenta uprawnionego do pobierania podatków i opłat określonych w § 1 w sołectwie Bobry
ustala się Pana Karola Zalewskiego zam. Bobry.
§ 3. Za pobór podatków, o których mowa w § 1 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

