
 

 

UCHWAŁA NR V/46/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów. 

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 

 z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. 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 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) , art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co 

następuje:  

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

fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów na terenie poszczególnych sołectw Gminy Zduny wyznacza się :  

1) Pana Tomasz Ptak - sołtysa wsi Baszków na terenie sołectwa Baszków, 

2) Pana Szafraniaka Grzegorza - sołtysa wsi Bestwin na terenie sołectwa Bestwin, 

3) Pana Gaszyńskiego Zbigniewa - sołtysa wsi Chachalnia na terenie sołectwa Chachalnia 

4) Panią Barbara Łasińska - sołtysa wsi Konarzew na terenie sołectwa Konarzew, 

5) Pana Krystka Zdzisława  - sołtysa wsi Perzyce na terenie sołectwa Perzyce, 

6) Pana Dominik Nowak - sołtysa wsi Ruda na terenie sołectwa Ruda. 

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,5 % od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków, o których mowa w § 1 uchwały w drodze inkasa nie wyklucza 

możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy 

rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 05 8410 1026 2003 0169 0001  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun. 

§ 5. Traci moc uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 2 marca 2011r. w sprawie 

zarządzania poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach 

(-) Danuta Kułaga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 marca 2019 r.

Poz. 2415


		2019-03-04T11:45:30+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




