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UCHWAŁA NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób
fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi
zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1381 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska
w Chmielniku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarządza się na terenie Gminy Chmielnik pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2.
Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza regulowania opłaty bezpośrednio
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku lub na właściwy rachunek bankowy .
§ 3.
Inkaso opłaty wymienionej w §1 powierza się :
1. Nowakowski Ryszard zam. Borzykowa

1)

–

sołectwo Borzykowa

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 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 użytkowania 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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2. Majkowska Małgorzata zam. Celiny

–

sołectwo Celiny

3. Mikuśkiewicz Piotr zam. Ciecierze

–

sołectwo Ciecierze

4. Hupa Teresa zam. Chomentówek

-

sołectwo Chomentówek

5. Ryk Zbigniew zam. Grabowiec

–

sołectwo Grabowiec

6. Rasała Marcin zam. Holendry

–

sołectwo Holendry

7. Puchała Ewelina zam. Jasień

–

sołectwo Jasień

8. Bogacz Jolanta zam. Kotlice

–

sołectwo Kotlice

9. Wysocki Paweł zam. Lubania

–

sołectwo Lubania

10. Poniewierka Artur zam. Lipy

–

sołectwo Lipy

11. Wojtas Aneta zam. Ługi

–

sołectwo Ługi

12. Lotko Jarosław zam. Łagiewniki

-

sołectwo Łagiewniki

13. Majewski Ryszard zam. Minostowice

–

sołectwo Minostowice

14. Ciopińska Edyta zam. Piotrkowice

–

sołectwo Piotrkowice

15. Kowalczyk Ewelina zam. Przededworze

–

sołectwo Przededworze

16. Klikowicz Jan zam. Suchowola

–

sołectwo Suchowola

17. Frankiewicz Sylwia zam. Szyszczyce

–

sołectwo Szyszczyce

18. Powroźnik Piotr zam. Sędziejowice

–

sołectwo Sędziejowice

19. Głuszek Agnieszka zam. Śladków Duży

–

sołectwo Śladków Duży

20. Kwiecień Marek zam. Śladków Mały

-

sołectwo Śladków Mały

21. Kuc Dariusz zam. Suskrajowice

–

sołectwo Suskrajowice

22. Wiewióra Mirosław zam. Suliszów

–

sołectwo Suliszów

23. Kozieł Edyta zam. Zrecze Duże

–

sołectwo Zrecze Duże

24. Kryczka Ewa zam. Zrecze Małe

–

sołectwo Zrecze Małe

25. Ciba Tomasz zam. Zrecze Chałupczańskie

-

sołectwo Zrecze Chałupczańskie

§ 4.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy przekazanych na rachunek
bankowy zainkasowanych kwot .
§ 5.
1. Osoby prowadzące inkaso podatków wymienionych w §1 odprowadzają całość pobranych kwot
na rachunek dochodów budżetu gminy BS Chmielnik nr 07 8483 0001 2001 0000 0013 0004.
2. Zainkasowaną gotówkę inkasenci zobowiązani są wpłacić niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu trzech dni roboczych po terminie płatności .
3. Prowizja inkasentom wypłacana będzie w terminie do 15-go następnego miesiąca po upływie
ustawowego terminu płatności podatków .
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4. Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa przez inkasentów określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały .
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik .
§ 7.
Traci moc uchwała XIV/ 100 / 2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,
określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 16 lutego 2015 r.
Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego od osób fizycznych:
1. Poboru podatków inkasent będzie dokonywał w formie gotówki w terminach określonych
ustawami.
2. Inkasent zobowiązany jest do wystawiania mieszkańcom pokwitowania na zainkasowaną
gotówkę.
3. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych po terminie płatności .
4. W przypadku zwłoki inkasenta w dokonaniu wpłaty , o której mowa w pkt. 3 zostanie on
obciążony ustawowymi odsetkami od niewpłaconej kwoty.
5. Inkasent odpowiada materialnie za przyjęcie, przechowywanie i transportowanie zainkasowanej
gotówki oraz pobrane za potwierdzeniem odbioru kontokwitariusze .
6. Inkasent zobowiązany jest do przekazania do księgowości podatkowej kontokwitariuszy.
7. Kopie wykazów wpłat wraz z pokwitowaniem (dowodami wpłat) na wpłaconą gotówkę
inkasent przechowuje w przeznaczonej do tego celu teczce, przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym był obowiązany do ich inkasowania .
8. Inkasent nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały innej
osobie .

