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z dnia  14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX.213.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), 
art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 
poz. 648, poz. 768, poz. 935, poz. 1537) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami w zakresie podatków określonych w § 1 wyznacza się sołtysów sołectw Gminy 
Komprachcice:

1) Domecko - Daniel Litwiniec;

2) Dziekaństwo - Marek Klimczyk;

3) Komprachcice – Joachim Labusga;

4) Ochodze – Rozwita Piechota;

5) Osiny – Maria Lauterbach;

6) Polska Nowa Wieś – Brygida Strzelczyk;

7) Wawelno – Józef Kremer.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów wymienionych w § 2 w wysokości 8% wartości wpłaconych 
inkasentowi podatków.

§ 4. 1. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Pobrane kwoty podatków, o których mowa w § 1 inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu 
Gminy Komprachcice w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia w którym zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

3. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie będą naliczane inkasentowi odsetki za każdy dzień 
zwłoki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą potrącane z wynagrodzenia należnego 
inkasentowi za inkaso.

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentom w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od terminów 
płatności podatków określonych ustawą.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w formie inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez 
podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Komprachcice lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

Id: D55664DD-EE9C-4010-AF54-0B01A9C190BD. Projekt



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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