UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1821 z późn. zm.), a także art. 9, 28 § 4 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala
co następujące:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Tarnów Opolski pobór podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Inkasentami podatków, określonych w § 1 zostają:
- Borowiak Janusz

Kąty Opolskie,

- Dyga Szymon

Kosorowice,

- Joanna Pietruszka Miedziana,
- Sobel Adrian

Nakło,

- Bartylla Patrycja

Przywory,

- Mateja Andrzej

Raszowa,

- Wilk Waldemar

Walidrogi,

- Gebauer Anna

Tarnów Opolski.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do wpłacenia pobranych podatków do kasy Urzędu Gminy w Tarnowie
Opolskim lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu w terminie 3 dni po upływie ustawowego terminu.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 5 % od sumy zainkasowanej kwoty.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca
2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie inkasa podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Tarnów Opolski.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
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