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UCHWAŁA NR IX/66/2011
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku 
o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 
Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Olszanka pobór podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby: 

1) Czeska Wieś – Guzik Janusz 

2) Gierszowice – Skotnicka Dorota 

3) Jankowice Wielkie – Kowalska Teresa 

4) Janów – Warciak Jan 

5) Krzyżowice – Marszałek Wiesław 

6) Michałów – Słowikowski Zygmunt 

7) Obórki – Medyński Krzysztof 

8) Olszanka – Galant Wanda 

9) Pogorzela – Guszpit Teresa 

10) Przylesie – Listowska Krystyna 

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków i dokonywania wpłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
w Olszance w terminie do dwóch dni roboczych po upływie ustawowego terminu płatności podatku. 

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,5 % sumy pobranych i rozliczonych kwot podatków. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 29-dnia następnego miesiąca, po miesiącu 
w którym pobrano i rozliczono podatek. 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/65/2003 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie poboru podatków: 
od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa


