
UCHWAŁA NR VI/29/2015
RADY GMINY OBROWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, 
1318; z 2014r. poz. 379, 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 2013r. poz. 1381; z 2014r. poz. 40) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2013r. poz. 465) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2013r. o podatku leśnym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja wyborcza (Dz.U. z 2012r. 
poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529; z 2013r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014r. poz. 183, 567, 
915, 1171, 1215, 1328, 1644)Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Na inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wyznacza się sołtysów wsi na terenie Gminy 
Obrowo.

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Gminy Obrowo 
w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powinna nastąpić wpłata podatku przez podatnika zgodnie 
z przepisami prawa.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od sumy zaikasowanych i terminowo przekazanych 
do Urzędu Gminy Obrowo podatków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/94/1996 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 marca 1996r. w sprawie poboru 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Obowiązująca uchwała Nr XV/94/1996 w sprawie ustalenia inkasentów lokalnych i łącznego zobowiązania

pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso, która została podjęta w dniu 27 marca 1996r. zawiera

zróżnicowane stawki dla sołtysów.

W celu aktualizacji i dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów prawa proponuje się przyjęcie

nowej uchwały ze stawką 6% zainkasowanych podatków dla wszystkich sołtysów z terenu Gminy Obrowo.
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