UCHWAŁA NR 100/VIII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru
tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613), art.6 ust. 12 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) , art. 6 ust.8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala,
co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w formie inkasa:
a) podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
b) opłaty targowej;
c) opłaty od posiadania psów.
§ 2. 1. Na inkasentów podatków i opłat lokalnych wymienionych w §1 wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw, z zastrzeżeniem ust. 2:
1. Elżbieta Grabowska – sołectwo Czerwona Woda,
2. Bogdan Mścichowski – sołectwo Jagodzin,
3. Wanda Batog – sołectwo Zielonka,
4. Władysław Widuch – sołectwo Ruszów,
5. Czesław Kołodziejczak – sołectwo Kościelna Wieś,
6. Barbara Fink – sołectwo Stary Węgliniec,
7. Małgorzata von Mulert – sołectwo Piaseczna.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
a) na terenie miasta Węgliniec p. Cecylia Prałat oraz p. Wiesława Trefler;
b) na terenie sołectwa Ruszów p. Bolesław Żeleszkiewicz.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:
a) podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości (obecnie 5%) od
sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych podatków na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta
w Węglińcu.
b) opłaty targowej w wysokości (obecnie 20%) od sumy zainkasowanej i terminowo wpłaconej opłaty na rachunek
bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przez inkasentów określonych w § 2 ust.1 i ust. 2 pkt a i b.
c) opłaty od posiadania psów w wysokości (obecnie 20%) od sumy zainkasowanej i terminowo wpłaconej opłaty
na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
§ 4. 1. Wpłaty podatków pobrane po ustawowych terminach płatności inkasent wpłaca na rachunek Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu za dany miesiąc do dnia 5 następnego miesiąca.
2. Wpłaty z tytułu pobranych opłat inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu za dany
miesiąc do dnia 5 następnego miesiąca.
§ 5. Traci moc uchwała nr 146/XI/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz
ich wynagrodzenia.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak

UZASADNIENIE
Do ustawowych kompetencji rady gminy należy zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych: podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa,
wyznaczyć inkasentów do poboru tych podatków i opłat oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie
z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów,
określić zasady ustalania i poboru tej opłaty oraz terminy płatności i wysokości stawki, a także zarządzić pobór tej
opłaty w drodze inkasa.

Id: A4B23B9D-D58B-4A75-B692-04101C96476A. Podpisany

Strona 2

