
UCHWAŁA NR XXIII/159/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   (Dz. U. z 2016 poz. 617 
ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.), art. 
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 
Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Zarządza się na terenie miasta i gminy Kałuszyn pobór podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentami poboru należności zobowiązań z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości 
na terenie wsi ustala się sołtysów wskazanych w załączniku niniejszej uchwały, a na terenie miasta inkasenta, 
ustalonego odrębną uchwałą.

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych kwot. Ustala się, że inkasenci na terenie 
wsi otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot, a inkasent w mieście otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 4%.

§ 2. 

Inkasa podatku dokonuje się w miejscu zamieszkania podatnika.

§ 3. 

1. Wpłacenie pobranych należności inkasent dokonuje na konto Gminy Kałuszyn, najpóźniej w dniu następnym po 
dniu stanowiącym termin płatności raty podatku oraz rozlicza się z pobranych kontokwitariuszy.

2. Wypłata prowizji z tytułu inkasa następuje zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 
inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
należności podatkowych.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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