
UCHWAL~ NR VI.39.2019 

Rady G iny Slubiee 


z dnia 11 area 2019 r. 


w sprawie: inkasa podatku od nieruehomo ci, rolnego i lesnego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz artAO stawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzl:j.dzie 
gminnym (tekstjednolity: Dz.U. z 2018 r., P~Z.994 ze zm. 1) w zwil:j.zku z art.6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (tek tjednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1892 ze zm.2), 

art. 6 ust.12 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 s ycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(tekstjednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z zm.\ art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pazdziemika 
2002 r. 0 podatku lesnym (tekstjednolity D .U. z 2017r., poz. 1821 ze zm.4) oraz artA7 §4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja odatkowa (tekstjednolity; Dz.U. z 2018 r., poz. 
800 ze zm.5) Rada Gminy Slubiee uehwal ,co nastftpuje: 

§ 1 

ZafZl!dza si~ na terenie Gminy Slubice PObO Ipodatku rolnego, podatku leSnego i podatku od 
nieruchomosci od os6b fizycznych w drodze ~nkasa. 

§2 

Do pelnienia funkcji inkasenta i poboru podatk6w okreslonych w § 1 na terenach 
poszczeg6lnych solectw upowaznia siy: 

1) Pan~ Stani~lawa Szymailskiego - s~ltysa solectwa Alfons6w, 
2) Paml:j. Elzblety Machala - soltysa sOfectwa Budy, 
3) Panil:j. Miroslawy Marcinkowskl:j. - 1'ltYsa solectwa Grabowiec, 
4) Pana Andrzeja Wojno - soltysa sol ctwa Grzyb6w, 
5) Pana Stanislawa Walczaka - soltys solectwa lamno, 
6) Pana Dariusza Woliilskiego - SOhYStsolectwa luliszew - Sady, 
7) Panil:j. Krystyny Wojtalewicz - solty a solectwa Laziska, 
8) Pana Lukasza Cichosza- soltysa sol ctwa Nowosiadlo, 
9) Pana Slawomira lanuszewskiego - ~oltysa solectwa Nowy Wil:j.czemin, 
10) Pana Henryka Kordalewskiego - s ltysa solectwa Piotrk6wek, 
11) Panil:j. Elzbiety Karasek - soltysa s lectwa Potok, 
12) Panil:j. Anny Milewskl:j. - sohysa solectwa Rybaki, 
13) Panil:j. Kazimiery laniszewskl:j. - solrysa solectwa Sl,ubice, 
14) Pana Ryszarda Zi61kowskiego - so tysa solectwa Swiniary, 
15) Panil:j. Sylwiy W6jcickl:j. - soltysa s lectwa Wil:j.czemin Polski, 
16) Pana Bogdana Ryfa- soltysa solect a Wymysle Polskie, 
17) Pana Michala Ryfa - soltysa solec wa Zyck Nowy- Leon6w, 
18) Pana Piotra Lenarcika - soltysa sol ctwa Zyck Polski. 

I Zmiany ustawy opublikowano Oz.U. z 20 ISr., poz.l 0 '0, poz.1349, poz.1432 i poz.2500 
2 Zmiany ustawy opub\i~owano w Oz.U. z 20 ISr., poz.l!5SS i poz.1669 . 
3 Zmiany ustawy opublIkowano w Oz.U. z 20ISr. , POIZ.15SS, poz.1669, poz.1693, poz. 1722 I poz.2073 oraz 
zmiany wynikaj,!ce MP z 20 ISr., poz.745 i poz.1 0 IS 
4 Zmiany ustawy opublikowano w Oz.U. z 20 lSr., poz.15SS i poz.1669 
5 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 20 17r., poz j 491, z 20 lSr., poz.650, poz.723, poz.771, poz.l 000, 
paz.! 039, paz.! 075, poz.!499, paz. I 540, paz. 1544, poq 1629, paz. 1693, poz.2126, poz.2193, poz.2244, 
poz.2354 i z 20 !9,., poz.60 omz zm iany wyn i kaj ace Z IP z 2018,., poz.779 i poz.780 



enon Januszewski 

§3 


Pobrane w danym miesiqcu podatki powinny bye przez inkasenta wplacone na rachunek 
bankowy Urzydu Gminy Slubice w pierwszym dniu roboczym przypadajqcym po terminie 
platnosci wymaganej raty. 

§4 

dla soltys6w wskazanych w §2 z tytulu obowiqzk6w okreslonych w § 1 ustala siy 
wynagrodzenie za inkaso w wysokosci 10% brutto od sumy zainkasowanych i terminowo 
przekazanych do Urzydu Gminy Slubice podatk6w. 

§5 

Za realizacjy uchwaly odpowiedzialny jest W6jt Gminy Slubice. 

§6 

Traci moc uchwala Nr VII.42.2015 Rady Gminy Slubice z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomosci, rolnego i ldnego (Dz. Urzydowy Wojew6dztwa 
Mazowieckiego z 2015 r., poz. 5073). 

§7 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 


