UCHWAŁA NR VII/047/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.1)), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych2) (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.3)) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.4)) oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.
800 z późn. zm.5)) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta i Gminy Białobrzegi :
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie Gminy – z wyłączeniem miasta Białobrzegi pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 3. Na inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wyznacza się następujące
osoby:
1) Dla obszaru sołectwa Brzeźce – Tadeusz Łukasiak, zam. Brzeźce, ul. Główna 4, 26-800 Białobrzegi;
2) Dla obszaru sołectwa Brzeska Wola – Tomasz Jasiorowski, zam. Leopoldów 31, 26-804 Stromiec;
3) Dla obszaru sołectwa Budy Brankowskie – Bożena Rekowska, zam. Budy Brankowskie 26, 26-800
Białobrzegi;
4) Dla obszaru sołectwa Jasionna – Jacek Traczyk, zam. Jasionna 10, 26-800 Białobrzegi;
5) Dla obszaru sołectwa Kamień – Mariusz Pawlak, zam. Kamień ul. Diamentowa 22, 26-800 Białobrzegi;
6) Dla obszaru sołectwa Mikówka – Marek Ziółek, zam. Mikówka 2, 26-800 Białobrzegi;
7) Dla obszaru sołectwa Okrąglik – Stanisław Zwierzchowski, zam. Pohulanka 2, 26-804 Stromiec;
8) Dla obszaru sołectwa Stawiszyn – Piotr Zieliński, zam. Stawiszyn 32, 26-800 Białobrzegi;
9) Dla obszaru sołectwa Sucha – Norbert Fołtyn, zam. Sucha, ul. Południowa 13, 26-800 Białobrzegi;

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz.534.
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 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). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) zmiany tekstu jednolitego 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.
4) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669 oraz z 2019 r. poz.534.
5) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 771,
poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz.
2244 i poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 492, M. P. z 2018 r. poz. 779 i poz. 780.
2) Niniejsza
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10) Dla obszaru sołectwa Szczyty – Małgorzata Wodzińska, zam. Szczyty 92, 26-800 Białobrzegi.
§ 4. Pobrane podatki inkasent obowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Białobrzegach w następujących terminach płatności:
I rata do 25 marca
II rata do 25 maja
III rata do 25 września
IV rata do 25 listopada
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi podatków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie
inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi
Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi na mocy delegacji ustawowych prawa podatkowego (art. 6 ust. 12 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym) posiada
prawo do zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie zaś z art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest upoważniony do wyznaczenia terminów
płatności dla inkasentów innych niż terminy ustawowe. W związku z powyższym, mając na względzie konieczność
zapewnienia sprawnej obsługi podatników na terenie sołectw proponuje się kontynuowanie poboru podatków
w drodze inkasa.

Id: GBMRV-KIVPZ-OEPHS-XZYBQ-XRICE. Podpisany

Strona 1

