UCHWAŁA NR 205/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) w związku z art. 9, art. 28 § 1 i § 4, 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych na terenie Gminy
Zgorzelec w drodze inkasa.
§ 2.
1. Na inkasentów uprawnionych do pobierania podatków w poszczególnych obwodach podatkowych,
o których mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Krystyna Radzięta – Sołectwo Jędrzychowice,
2) Dariusz Świątek – Sołectwo Jerzmanki,
3) Stanisław Kolenda – Sołectwo Koźlice,
4) Piotr Kuśta – Sołectwo Łagów,
5) Henryk Pałys – Sołectwo Osiek Łużycki,
6) Marzena Bodo – Sołectwo Przesieczany,
7) Bogusława Pomorska – Sołectwo Tylice.
2. Wyznaczeni inkasenci dokonują inkasa osobiście.
§ 3.
1. Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec.
2. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku
powinna nastąpić.
3. Kwoty zainkasowane po upływie terminu płatności, inkasent winien wpłacić na rachunek bankowy Gminy
Zgorzelec w terminie do 2 dni od daty ich zainkasowania.
§ 4.
Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zgorzelec w formie bezgotówkowej lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 5.
1. Inkasenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych
kwot podatków.
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2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dnia
rozliczenia się w Urzędzie Gminy Zgorzelec. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania
swojego wynagrodzenia.
3. Uprawnienie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji, z którą było
związane wyznaczenie na inkasa.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, prawa i obowiązki inkasentów określają przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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