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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada Gminy Sadlinki uchwala, 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. 

§ 2. 

1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa. 

2. Wójt Gminny z inkasentami o których mowa w pkt. 1 zawrze umowy inkasa, których przedmiotem będzie 
pobór podatków i opłat wymienionych w ust. 1. 

§ 3. 

1. Inkasenci, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób zamieszkałych lub 
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków wraz z odsetkami. 

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 4 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub 
odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

§ 4. 

1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście. 

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska. 

§ 5. 

Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników 
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 6. 

Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3, inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 1 % kwot podatków i opłat wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 
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§ 7. 

Traci moc uchwała Nr XXIV/213/2002 Rady Gminy Sadlinki z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie 
wyznaczenia terminów płatności podatku, zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Sadlinki 

Jan Piskor


