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UCHWAŁA Nr III/10/14 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso 

(Szczecin, dnia 30 grudnia 2014 r.) 

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: 

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

od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych § 1 podatków powołuje 

się sołtysów poszczególnych sołectw: 

- Leszek Kosik- sołectwo Pogorzelica, 

- Szymon Jędrzejowski- sołectwo Niechorze, 

- Andrzej Brzeziński- sołectwo Rewal, 

- Jarosław Zelwak- sołectwo Śliwin, 

- Krzysztof Wolender- sołectwo Trzęsacz, 

- Władysław Hagaj- sołectwo Pustkowo, 

- Iwona Zacharczuk- sołectwo Pobierowo. 

§ 3. Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie za inkaso w wysokości: 

- 8% do 350 mieszkańców sołectw, 

- 4% powyżej 350 mieszkańców sołectw, 

od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Rewal pobranych 

podatków. 

§ 4. Za terminowe przekazanie przez inkasentów należnych gminie podatków uważa się 

następny dzień roboczy następujący po ustawowym terminie wpłaty podatku. 

§ 5.  (stwierdzono nieważność). 

§ 6. Traci moc uchwała LIV/377/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, 

terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego. 

 


