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UCHWAŁA NR V/19/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. .zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445),
art. 61 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2018r.
poz. 1454 z późn. zm. ), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarzadza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2. Wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami
i opłatami prolongacyjnymi.
2. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.
3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 4 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub
odprowadzić na rachunek bankowy budżetu Miasta.
§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 określa się w wysokości
4 % (brutto, wraz z kosztami pracy płatnymi przez zleceniodawcę) od zainkasowanych kwot. Wynagrodzenie
będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest
upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/14/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 stycznia 2007r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso z późn. zm. (Dz. Woj. Maz. z 2007r. Nr 69 poz. 1577).
§ 5. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej
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Załącznik do Uchwały Nr V/19/2019
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 15 marca 2019r.

I. Wykaz inkasentów - wyznaczonych do poboru podatku od nieruchomości oraz podatku
rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Jarosław Cichocki
2. Andrzej Karpiński
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej

