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UCHWAŁA NR XXXI/269/21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy i miasta Ozimek pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. 1. Na inkasentów, określonych w § 1, na terenie miasta Ozimek wyznacza się następujące osoby:
1) Kaczmarczyk Urszula;
2) Fornalska Małgorzata;
3) Jaremko Leszek.
2. Na inkasentów, określonych w § 1, na obszarze wsi wyznacza się następujące osoby:
1) Antoniów - Kotula Magdalena, Kotula Anna;
2) Biestrzynnik - Giera Mirela;
3) Chobie - Panitz Magdalena, Panitz Krzysztof;
4) Dylaki - Starzycka Barbara;
5) Grodziec - Adamski Zdzisław, Adamska Maria, Adamski Marcin;
6) Jedlice - Golonka Agnieszka;
7) Krasiejów - Markulak Tadeusz, Markulak Maria;
8) Krzyżowa Dolina - Sklorz Bernard, Sklorz Urszula;
9) Pustków - Feliks Norbert, Feliks Katarzyna;
10) Mnichus - Kokot Irena, Szymczak Anna;
11) Schodnia - Widera Julita, Widera Waldemar;
12) Nowa Schodnia - Jaremko Leszek, Bienias Iwona;
13) Szczedrzyk - Feliks Iwona, Kostka Kordian.
§ 3. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 9% pobranej kwoty
podatku.
§ 4. Termin rozliczenia się przez inkasentów za pobrane inkaso upływa w piątym dniu, po ostatnim dniu,
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli termin
rozliczenia się przez inkasentów przypada w dniu wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać w pierwszym
dniu roboczym następującym po tym dniu. Rozliczenia inkasent dokonuje na rachunek bankowy Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku lub w kasie Urzędu.
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§ 5. Traci moc uchwała nr VI/20/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 791).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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