
Załącznik Nr do Protokołu Nr

Sesji Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 29.09.2015 r.

Uchwa ła  Nr XI/66/2015 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 29.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, 

z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 oraz art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ Zobowiązuje się inkasentów do dokonywania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w terminie nie później niż 7 dni po ich pobraniu. Jeżeli termin wpłaty 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy 

następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.
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