
Uchwała Nr LIII/271/2013 

Rady Gminy Jaktorów 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z 

art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o 

podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 465) oraz art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje : 

§  1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się sołtysów. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysa sołectwa Bieganów i Sade Budy w    

wysokości 6 % od zainkasowanej kwoty, a dla sołtysów sołectw: Budy Grzybek, Budy 

Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, 

Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów w wysokości 10 % od 

zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/105/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

         Mirosław Byczak 


