
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 
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 na podstawie 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) oraz 
na podstawie 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), oraz na 
podstawie art. 47 § 4a ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 800, poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, 
poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126) - Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków należnych od osób fizycznych rolnego, leśnego
i od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się osoby wg załącznika do uchwały.
3. Ustala się dla inkasentów termin płatności na trzeci dzień  miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku  powinna 
nastąpić.
4. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała  nr LXVI/1235/18 Rady Miasta Opola z 5 lipca 2018 r. w sprawie 
poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Opola

z dnia ....................... 2018 r.

Inkasentami podatków określonych w § 1 ust. 2 ustala się:

LP INKASENT OBSZAR
WYSOKOŚĆ 

PROWIZJI
1 Chmiel Piotr Świerkle 10%
2 Dusza Jan Winów 10%
3 Fikus Piotr Wrzoski 10%
4 Kosin-Szczepańska Anna Czarnowąsy 10%
5 Lisoń Anna Grudzice 10%
6 Pogrzeba Damian Groszowice, Malina 10%
7 Paliwoda Magdalena Gosławice 10%
8 Porwol Andrzej Żerkowice 10%
9 Płonka Katarzyna Wróblin, Wójtowa Wieś 10%
10 Warsitz Janusz Sławice 10%
11 Wójcik Robert Zakrzów 10%
12 Zowada Weronika Borki 10%
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,
a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

 

Z grona inkasentów wyłącza się Panią Danutę Bartczak, na obszarze Bierkowice,
Szczepanowice oraz Pana Edwarda Odelgę z obszaru Chmielowice, w związku z rezygnacją
z tych funkcji

W miejsce ustępujących inkasentów nie wprowadza się nowych, ze względu na brak osób
chętnych do pełnienia funkcji inkasenta na obszarach: Chmielowice, Szczepanowice
i Bierkowice.

Po konsultacjach z Przewodniczącą Rady Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś ustalono
potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji inkasenta, jednakże żadna ze wskazanych
osób nie wyraziła chęci podjęcia się takiego zadania.

Natomiast na obszarze Chmielowic widoczny jest brak zainteresowania ze strony podatników
tą formą płatności podatku (od maja 2017 r. nie dokonano żadnej wpłaty podatku w drodze
inkasa).

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale.

Projekt uchwały opracowała:

Joanna Saładziak

Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej

Wydziału Finansowo - Księgowy
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