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UCHWAŁA NR 107/XVII/19
RADY GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świerklany Nr 56/VIII/15 z dnia
3 lipca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklany
Rada Gminy Świerklany
uchwala:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Świerklany pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Zarządzenie poboru w drodze inkasa nie wyklucza
możliwości zapłaty podatków w kasie Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy lub za pomocą
instrumentu płatniczego, w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.
§ 2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom: sołtysowi sołectwa
Jankowice – Panu Jerzemu Rugor na terenie sołectwa Jankowice, sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne – Panu
Krzysztofowi Klyta na terenie sołectwa Świerklany Dolne.
§ 3. W przypadkach losowych istnieje możliwość zastąpienia jednego z inkasentów przez innego inkasenta.
Wynagrodzenie za czynności inkasa, wykonane przez inkasenta zastępującego inkasenta, w stosunku do
którego zaszła przeszkoda losowa, należne jest temu inkasentowi, który faktycznie dokonywał czynności
inkasa.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Gminy Świerklany podatków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 10/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha

