
 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/185/2013 

RADY GMINY KORCZEW 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa na 2014 rok. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) Rada Gminy Korczew uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycz-

nych w drodze inkasa.  

2. Inkasentami podatków, o których mowa w punkcie 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa.  

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 8 % od sumy zainkasowanych i terminowo  

przekazanych do Urzędu Gminy Korczew podatków.  

4. Pobrany podatek inkasenci zobowiązani są wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Korczew w terminie 

3 dnia od daty pobrania.  

5. Inkasenci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za podatki ,o których mowa w ust. 1 i zobowiązani 

są rozliczyć się w terminie, o którym mowa w ust.4.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Barbara Roszuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 12719
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