
Uchwała nr  /22 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości inkasa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.559), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U.  z 2019 r. poz. 888), art. 6 ust. 12 ustawy                        

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 

poz.1452), art. 6l ust.2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości może być dokonywany na terenie 

sołectw gminy Ustrzyki Dolne przez inkasentów w drodze inkasa. 

2. Inkasentem na terenie sołectwa jest sołtys. 

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 12% od kwot 

osobiście zainkasowanych. 

§ 2 

1. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być dokonywany na 

terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne przez inkasentów w drodze inkasa. 

2. Inkasentem na terenie sołectwa jest sołtys.  

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 12% od kwot 

osobiście zainkasowanych. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XI/125/15 z dnia 15 września 

2015 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości inkasa. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego                       

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 


