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UCHWAŁA NR 109/XVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz.1515 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz.1381, ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2013 r. poz.465 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2015 r. poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Szydłowcu:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,
2) powierza inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec sołtysom,
według listy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
3) określa termin płatności dla inkasentów,
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Szydłowiec pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu.
§ 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone do kasy Urzędu Miejskiego
w dniu następującym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku
powinna nastąpić.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu podatków.
§ 6. Od nieprzekazanych w terminie, o którym mowa w § 4, kwot pobranego podatku od inkasenta będą
pobierane odsetki za zwłokę według zasad przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
§ 7. Traci moc uchwała Nr 52/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr 109/XVIII/16
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 14 marca 2016 r.
Lista Inkasentów podatków na terenie Gminy Szydłowiec.
1. Halina Tamioła – sołectwo Barak
2. Halina Zawadzka – sołectwo Chustki
3. Dariusz Mamla –sołectwo Ciechostowice
4. Katarzyna Cukrowska – sołectwo Hucisko
5. Teresa Mrozowska – sołectwo Jankowice
6. Stanisław Stępień – sołectwo Korzyce
7. Krystyna Kowalik – sołectwo Krzcięcin
8. Jan Karpeta – sołectwo Łazy
9. Małgorzata Mamla– sołectwo Majdów
10. Bogusława Lisek – sołectwo Omięcin
11. Jolanta Maliszewska – sołectwo Rybianka
12. Zygmunt Matla – sołectwo Sadek
13. Maria Kowalik – sołectwo Szydłówek I
14. Małgorzata Siebyła – sołectwo Szydłówek II
15. Ewa Kaczor – sołectwo Świerczek
16. Ewelina Grudzień– sołectwo Świniów
17. Edyta Kamińska-Malmon – sołectwo Wilcza Wola
18. Barbara Rogozińska – sołectwo Wola Korzeniowa
19. Jerzy Derleta – sołectwo Wysoka
20. Stanisław Nowak – sołectwo Wysocko
21. Anna Cieloch – sołectwo Zastronie
22. Beata Rzeźnik – sołectwo Zdziechów
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