
UCHWAŁA NR  XLVII/  345    /2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 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. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. 
Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o  podatku  leśnym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  Nr  200  poz.  1682  z  późn.  zm.)  
w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

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

§ 2. Na inkasentów na terenie gminy Borek Wlkp. wyznacza się sołtysów oraz 
Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla w Borku Wlkp.    

§ 3. Ustala  się  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  w  wysokości  5%  od 
pobranych kwot podatków.

§ 4. Wynagrodzenie  wypłacane  będzie  w  terminie  do  20  dnia  następnego 
miesiąca po terminie płatności podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Traci  moc  uchwała  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  Nr  XXII/164/2000  
w  sprawie  poboru  podatku  rolnego,  leśnego,  od  nieruchomości  i  posiadania 
psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za 
inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą  od  
1 stycznia 2011r.

Sporządziła:
Dorota Figielek



Otrzymują:
1) Referat Finansowy
2) Biuro Rady Miejskiej



UZASADNIENIE
DO UCHWA Y NR XLVII/ 345    /2010Ł

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 21 PA DZIERNIKA 2010 ROKUŹ

W  my l  art.  18  ust.  2   punkt  8  ustawy  o  samorz dzie  gminnym,ś ą  
podejmowanie  uchwa  w  sprawach  poboru  podatku  rolnego,  le nego  ł ś
i  od  nieruchomo ci w drodze  inkasa  nale y do wy cznej w a ciwo ci Radyś ż łą ł ś ś  
Miejskiej. Zmiana dotyczy uregulowania bie cych przepisów.żą

Sporządził:
Dorota Figielek


