
 
 

 
UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/2013  

Rady Gminy Wierzbica 
z dnia 8 listopada 2013 r. 

w sprawie : poboru podatków  w drodze inkasa 

 
Na podstawie art.18,ust.2,pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594  j.t. z 
późn.zm.), art.6,ust.12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U.2010.95.613 j.t.  z późn.zm.) , art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym 
(Dz.U.2006.136.969 j.t. z późn. zm.) art.6,ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym 
(Dz.U.2013.465 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 9, art.28, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja 
podatkowa (Dz.U.2012.749 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy  uchwala co następuje; 

§ 1. 
1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 
2) podatku rolnego od osób fizycznych; 
3) podatku leśnego od osób fizycznych; 

2. Inkasentami wymienionych podatków  ustala się sołtysów poszczególnych wsi na terenie Gminy . 
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso: 

a/ w wysokości 20% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wierzbica 
podatków we wsiach: 
-  Błędów , Podgórki, Pomorzany Kolonia, Stanisławów  i Suliszka. 
b/ w wysokości 15% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wierzbica 
podatków we wsiach: 
-  Dąbrówka Warszawska, Łączany, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Ruda Wielka, Rzeczków, 
Wierzbica I, Wierzbica II, Wierzbica Kolonia, Zalesice  i Zalesice Kolonia. 

 
§ 2. 

 
1. Ustala się termin rozliczenia z pobranego inkasa do dnia 20 kaŜdego  miesiąca terminu płatności. 
2. Inkaso zebrane między terminami rat naleŜy rozliczyć po zebraniu  kwoty  ca najmniej 1.000,00 zł. 

      
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi                 

w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
2. Traci moc uchwała Nr XXV/180/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa.  
 
 
 
 


