
 

 

UCHWAŁA NR XIV/117/2012 

RADY GMINY BANIE 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości   

od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  

poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.  

Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,  

poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584,  

Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, 

poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 

oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

Dotyczy to również poboru łącznego zobowiązania pieniężnego.  

§ 2. Ustanawia się sołtysów w Gminie Banie inkasentami podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych z terenu danego sołectwa, będących podatnikami 

powyższych zobowiązań, z wyjątkiem Sołectwa Dłużyna, gdzie na inkasenta powołuje się Panią Annę 

Kamińską.  

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków w formie prowizji od zainkasowanych kwot 

w wysokości 6 % brutto.  

2. Minimalna kwota wynagrodzenia za inkaso jednej raty podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 

łącznego zobowiązania pieniężnego wynosi 350 zł brutto.  

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Banie:  

1) Nr V/32/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia;  

2) Nr XI/128/08 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia;  

3) Nr XXVIII/287/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 87, poz. 2319).  

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady  

 

Danuta Zawadzka-Zając 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 maja 2012 r.

Poz. 1043
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