UCHWALA NR XXII/193/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie poboru podatk6w: rolnego, lesnego i od nieruchomosci od osdb fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U . z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.6b ustawy zdnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U .
z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pazdziemika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U . Nr
200, poz. 1682 ze zm.) i art.6 ust.l2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U . z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nast^puje:
§1
1. Zarz^dza sif pob6r podatk6w: rolnego, lesnego i od nieruchomosci nale±nych od osob fizycznych na terenie
miasta i gminy Sztum w drodze inkasa.
2. Do naleznosci podatkowych obj?tych l^cznym zobowi^aniem pieni?znym okreslonym wart.6c ust.l ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ust.l stosuje si? odpowiednio.
3. Inkasentami naleznosci podatkowych, o kt6rych mowa w ust.l i 2 ustala si? osoby fizyczne wg zal^cznik nr 1 do
uchwaly.
4. Inkasenci dokonujs^czynnosci inkasa osobiscie z wykorzystaniem kwitariusza K-103. Kwitariusze wydawane s^
przez Urz^d Miasta i Gminy w Sztumie i po wykorzystaniu podlegaj^ rozliczeniu. N a koniec roku budietowego
wszystkie kwitariusze b?d£ice w dyspozycji inkasentow s^zwracane do Urz?du Miasta i Gminy w Sztumie.
5. Terminem platnosci dla inkasent6w jest dzien nastfpuJEjcy po ostatnim dniu, w kt6rym wplata podatku powinna
nast£g)ic. Kwoty zainkasowane po uplywie terminu platnosci, inkasent winien wplacic na rachunek Urz?du Miasta
i Gminy w Sztumie w terminie do 7 dni od daty ich zainkasowania.
6. Zarz^dzenie poboru podatk6w w drodze inkasa nie wyklucza mozliwosci uiszczenia tych naleznosci przez
podatnikow na odpowiedni rachunek bankowy.
§2
1. Inkasenci otrzymuj^ wynagrodzenie wwysokosci 8% kwoty pobranego iwptaconego na rachunek Urzfdu
Miasta i Gminy w Sztumie podatku.
2. Wyplata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust.l dokonywana b?dzie w terminach:
1) do 15-go kwietnia danego roku, od wplat pobranych i wplaconych za miesi^c grudzien poprzedniego roku
i od 1 stycznia do 30 marca danego roku.
2) do 15-go czerwca, od wplat pobranych i wplaconych od 1 kwietnia do 30 maja danego roku.
3) do 15-go pazdziemika, od wplat pobranych i wplaconych od 1 czerwca do 30 wrzesnia danego roku.
4) do 15-go grudnia, od wplat pobranych i wplaconych od 1 pazdziemika do 30 listopada danego roku.
§3
Traci moc uchwalaNr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie poboru podatk6w:
rolnego, lesnego i od nieruchomosci od os6b fizycznych w drodze inkasa.
§4
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
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§5
Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzfdox^m Wojewodztwa
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy o samorz^dzie gminnym do wylqcznej kompetencji rady
gminy nalezy podejmowanie uchwd w sprawie podatk6w i oplat lokalnych w granicach okreslonych
w odr?bnych ustawach.
Uchwala w sprawie poboru podatkow rolnego, lesnego i od nieruchomosci od osob fizycznych w drodze
inkasa jest aktem prawa miejscowego zawierajsicym przepisy powszechnie obowiqzujqce na terenie miasta
i gminy.
W zwiqzku zwyborem wdniu 03 lipca 2012 r. nowego sohysa wsolectwie Koniecwald zachodzi
koniecznosc zmiany uchwaly.
Biorsic powyzsze pod uwag? wnosz? o podj?cie uchwaly w proponowanym brzmieniu.
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Zal^cznik Nr 1 do Uchwaiy Nr XXII/193/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wykaz inkasentdw uprawnionych do poboru wyznaczonych podatk6w w poszczeg61nych sotectwach

1.

Solectwo Barlewice

Piotr Siebert

2.

Solectwo Biala Gora

Krystyna Olszewska

3.

Solectwo
ul.DomanskieRo

Marek Laskowski

4.

Solectwo Czemin

Danuta Baranska

5.

Solectwo Gosciszewo

Ryszard Antoniuk

6.

Solectwo Gronainy

Krzysztof Sojka

7.

Solectwo Kcpina

Marek Smoter

8.

Solectwo Koslinka

Dawid Jetke

9.

Solectwo Koniecwald

Agnieszka :§cistowska

10.

Solectwo Nowa Wies

Justyna Krupa

11.

Solectwo Pieklo

Katarzyna Maczyszyn

12.

Solectwo Pietrzwald

Kataizyna Wiacek

13.

Solectwo Postolin

ElzbietaWvsocka

14.

Solectwo Parowy

Konrad Preuss

15.

Solectwo Sztumska Wies

Kazimierz Maiewski

16.

Solectwo Sztumskie Pole

Malgorzata Charycka

17.

Solectwo Usnice

Wieslawa Pauzder

18.

Solectwo Zajezieize

Adam Pocwiardowski
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