
UCHWALA Nr XXIII186/2013 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 26 czerwca 2013 r. 


w sprawie poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz oplaty 

targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentow wysokosci 

wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (t.j. Oz. U. z 2013r., poz. 594), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 

o podatku rolnym (t.j. Oz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, z p6Zn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy 

z dnia 30 paidziernika 2002 r. 0 podatku lesnym (Oz. U. z 2013r., poz. 465), art. 6 ust. 12 

i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (t. j. Oz. 

U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z p6Zn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Ordynacja podatkowa (t. j . Oz. U. z 2012 r., poz. 749, z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala, 

co nastypuje : 

§ 1. Zarz'ldza siy na terenie Gminy Sochocin pob6r podatku rolnego, leSnego i od 

nieruchomosci od os6b fizycznych oraz oplaty targowej w drodze inkasa. 

§ 2. Z tytulu poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci jako inkasent6w 

ustala siy sohys6w poszczeg6lnych solectw. 

§ 3. Inkasentom, 0 kt6rych mowa w § 2 przysIuguje wynagrodzenie w wysokosci 

okreSlonej w zal'lczniku do niniejszej uchwaIy, stanowi'lce procentowy udzial 

zainkasowanych i wplaconych na rachunek bankowy gminy Sochocin kwot, nie mniejsze 

jednak niz 50 z1. 

§ 4. lako inkasenta oplaty targowej okreSla siy Pani'l Gra:zyny Slubowsk'l. 

§ 5. Inkasent, 0 kt6rym mowa w § 4 zobowi'lzany jest do rozliczania i odprowadzania 



kwot z tytulu pobranej oplaty targowej, za okresy tygodniowe, w kazdy poniedzialek, za 

tydzien poprzedni, w kasie Urzydu Gminy Sochocin. 

§ 6. Za pob6r oplaty targowej w drodze inkasa wysokosc wynagrodzenia wynosl 

50 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot oplaty targowej . 

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§ 8. Traci moe uchwala Nr XVIII137/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 

2012r. w sprawie zarzqdzenia poboru podatk6w i oplat lokalnych w drodze inkasa na terenie 

gminy Sochocin, okreslenia inkasent6w i wynagrodzenia z tytulu inkasa. 

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku 

Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

przewod I z~cy Rady 

. S'· I IDarm Z J erez \ 



Zalqcznik 

do uchwaly Nr XXIII186/2013 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Stawki wynagrodzeri z tytulu inkasa podatku od nieruchomosci, roloego lesnego 

z terenu gminy Sochocin 

solectwo % wynagrodzen od wplacooych kwot 

Baraki 10,00 
Biele 10,00 
Bolycin 10,00 
Budy Gutarzewskie 10,00 
Ciemniewo 10,00 
Drozdzyn 10,00 
Gromadzyn 10,00 
Gutarzewo 10,00 
Idzikowice 10,00 
lydrzejewo 10,00 
Kypa 10,00 
Koliszewo 10,00 
Kolonia Sochocin 10,00 
Kolozqb 10,00 
Kondrajec 10,00 
Kuchary Kr61ewskie 10,00 
Kuchary Zydowskie 10,00 
Milewo 10,00 
Niewikla 10,00 
Podsmardzewo 10,00 
Pruszkowo 10,00 
Rzy 10,00 
Smardzewo 10,00 
Sochocin 10,00 
Slepowrony 10,00 
Wierzbowiec 10,00 
Wycinki 10,00 
ZeJechy 10,00 



Uzasadnienie 


do UCHWALY Nr XXII/186/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 26 czerwca 2013 r. 


w sprawie poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz oplaty 

targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentow wysokosci 

wynagrodzenia za inkaso 

Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym (t.j. Dz.U. 

z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pazdziemika 2002r. 

o podatku lesnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada 

Gminy moze zarzqdzi6 pob6r podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz oplaty 

targowej od os6b fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczy6 inkasent6w i okrdli6 

wysokos6 wynagrodzenia za inkaso. 

W zwiqzku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly. 

przewodD"Z(.Y Rady 


