UCHWAŁA NR VI/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie inkasa podatków lokalnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art.6 ust.8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art.28 §4 i art. 47 §4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848,
1101,1342, 1529; z 2013 r. poz.35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014 r. poz.183, 567, 915, 1171,
1215, 1328, 1644) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w tym także w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego, od osób fizycznych z terenu sołectw, w formie inkasa.
§ 2. 1. Do dokonywania poboru podatków, o których mowa w § 1, w drodze inkasa na terenie poszczególnych
sołectw Gminy Zdzieszowice wyznacza się inkasentów:
1) Pani Maria Kampa - sołectwo Januszkowice,
2) Pan Piotr Santura- sołectwo Jasiona,
3) Pani Bożena Haręża - sołectwo Krępna,
4) Pani Teresa Królikowska - sołectwo Oleszka,
5) Pani Rita Grądalska - sołectwo Rozwadza,
6) Pan Józef Wilczek - sołectwo Żyrowa.
§ 3. Termin płatności dla inkasentów przedłuża się do 3 dni roboczych następujących po ustawowym terminie,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 4. 1. Wynagrodzenie za inkaso podatków określa się w wysokości 7% od sumy zainkasowanych kwot przez
danego inkasenta.
2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi w terminie do końca miesiąca, w którym inkasent rozliczył
wszystkie pobrane kwoty podatków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 6. Traci moc uchwała NR XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. poz. 1406).
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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