
UCHWAŁA NR VIII/23/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 27 lutego 2015 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. 
,poz.594 z późn. zm.) ,art.6 ust.12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 
2014r., poz.849 z późn. zm.),  art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r.  
poz.1381 z późn. zm. ),art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013r. 
poz.465 ) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 
z późn. zm.), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Na inkasentów podatków wyznacza się; 1/ Przewodniczących Zarządów Osiedli; a/ Koprzywnica - 
Pani Halina Ostrowska b/ Cegielnia - Pani Marta Gach c/ Zarzecze - Pan Leon Podlewski 2/ Sołtysów; a/ 
Beszyce - Pani Grażyna Sulicka, b/ Błonie - Pan Władysław Durda, c/ Ciszyca - Pani Maria Dziubek, d/ 
Dmosice - Pani Zdzisława Sygnet, e/ Gnieszowice - Pan Kazimierz Drożdżal, f/ Kamieniec - Pan Marek Piątek, 
g/ Krzcin - Pani Beata Paruch, h/ Łukowiec - Pan Mariusz Galek, i/ Niedźwice - Pani Katarzyna Koziarska, j/ 
Postronna - Pani Maria Lachtara, k/ Sośniczany - Pan Piotr Sado, l/ Świężyce - Pan Witold Lasota, ł/ Trzykosy 
- Pan Stanisław Banaszewski, m/ Zbigniewice Kolonia - Pani Anna Baran, n/ Zbigniewice Wieś - Pan Piotr 
Mazur

§ 3. 1. Rozliczenia z zainkasowanej należności inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca, 
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.

2. Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % zainkasowanego podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie 
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Traci moc zmieniona uchwała Nr 
XXXI/168/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Traci moc zmieniona uchwała Nr VII/22/2015 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od 
osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnot zasad dla niektórych 
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 
368 z 17.12.1992),
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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 r.). Dane dotyczące 
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Do Uchwały Nr VIII/23 /2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.
,poz.594 z późn. zm ), art.6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz.849 z późn. zm.) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz.1381z późn. zm. ), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013r. poz.465) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.) ze względu na wybór nowych sołtysów
i Przewodniczącego Zarządu Osiedla zaistniała konieczność zmiany uchwały.
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