UCHWAŁA NR VIII.61.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z późn. zm.1)), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1892 ze zm.2)), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 888) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 6c
ustawy o podatku rolnym, zapis ust. 1 uchwały stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:
1) sołectwo Baruchowo - Hanna Mrozowicz;
2) sołectwo Boża Wola - Maria Radowska;
3) sołectwo Goreń - Krzysztof Kaźmierski;
4) sołectwo Grodno - Sebastian Szpryngiel;
5) sołectwo Kłotno - Ireneusz Gontarek;
6) sołectwo Kurowo-Kolonia - Sławomir Osmałek;
7) sołectwo Kurowo-Parcele - Janusz Tomaszewski;
8) sołectwo Lubaty - Henryk Szreder;
9) sołectwo Nowa Zawada - Jarosław Szpryngiel;
10) sołectwo Okna - Urszula Musiał;
11) sołectwo Patrówek - Sylwester Gospodarowicz;
12) sołectwo Skrzynki - Barbara Miller;
13) sołectwo Świątkowice - Stanisław Szmajda;
14) sołectwo Zakrzewo - Ryszard Okoniewski;
15) sołectwo Zawada-Piaski - Stanisław Sztopel.
§ 3. Ustala się, że zainkasowane kwoty podatków inkasent zobowiązany jest wpłacić w kasie Urzędu
w terminie 3 dni po terminie płatności podatków.
§ 4. 1. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% prowizji od pobranych kwot
podatków.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie inkasentowi na wskazany przez niego rachunek bankowy po każdej
racie podatku, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693,
poz. 1722 i poz. 2073 oraz z 2019 r. poz. 534, M. P. z 2018 r. poz. 745 i poz. 1018
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 534
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/256/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 180,
poz. 2348 oraz z 2015 r. poz. 909).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek
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