
UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego

i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
od osób fizycznych

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (T.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 800; zm. wyn. z Dz. U. z 2017 r. poz. 2491; z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, 
poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354; 
zm. wyn. z M.P. z 2018 r. poz. 779, poz. 780; Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 492), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445; poz. 1588, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073; zm. wyn. z M.P. z 2018 r. poz. 745, poz. 1018), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892; z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669) oraz 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; z 2018 r. 
poz. 1588, poz. 1669)   u c h w a l a   się , co  następuje:

§ 1. § 4 Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia 
poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych, otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkasowanie podatku, które składa się z dwóch 
elementów: 

1) ryczałtu w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00 groszy) za pobór każdej raty 
podatku;

2) prowizji w wysokości 5% od zainkasowanych kwot.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także 
zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

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