
UCHWAŁA NR XI/106/2015
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U.
z 2015 r. Poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777), 
art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381; z 2014 r. 
Poz. 40; z 2015 r. Poz.1045), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. Poz. 465; z 2015 r. Poz. 1045) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. Zobowiązuje się inkasenta do:

1) pobierania podatków wymienionych w § 1 od osób zobowiązanych do ich uiszczenia oraz wydania 
wpłacającemu pokwitowania na dowodzie wpłaty kwitariusza przychodowego będącego drukiem ścisłego 
zarachowania;

2) wpłacania pobranych należności z tytułu podatków na rachunek Urzędu Gminy Osielsko pierwszego dnia 
roboczego, następującego po upływie terminu płatności danej raty podatku.

§ 4. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie podatki.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% pobranych i terminowo wpłaconych na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Osielsko podatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej realizacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr VII/72/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie: 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trybie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i ich wynagrodzenia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osielsko

Benedykt Leszczyński
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