UCHWAŁA Nr XIV/91/07
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 12 listopada 2007r.
w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów
i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175
poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 1280 oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002
r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 216 ,poz.1826 , z 2005 r
Nr 143,poz.1199 i Nr 164, poz.1365 Nr 179 poz. 1484 z 2006r Nr 245 poz.1775 i Nr 249
poz.1825 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa tj. przez sołtysów
wsi Białowieża, Drążno, Drzewianowo, Izabela, Jeziorki Zabartowskie, Kaźmierzewo,
Kosowo, Krukówko, Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsieczynek, Wiele, Witosław, Wyrza
oraz inkasenta pracownika Urzędu Miasta i Gminy Mrocza lub poprzez wplatę na rachunek
bankowy Urzędu w BS Koronowo O/Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.
§ 2. Ustanawia się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:
- 4 % na terenie wsi
- 1,85 % na terenie miasta
§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/15/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r w
sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2008 r .

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie podatku leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Z zapisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminny w drodze uchwały
ustala wysokość podatków w granicach określonych ustawami szczegółowymi. Ustawą
szczegółową w powyższym zakresie jest ustawa o podatku leśnym.
Zgodnie z tą ustawą średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którego wysokość obecnie wynosi 147,28 m3
drewna, tj. 32,4016 zł/ha, a rada gminy cenę tę może obniżyć.
W związku z brakiem zmiany przez radę górnych stawek tego podatku Rada Miejska
podejmuje uchwalę o zarządzeniu poboru określając formę i sposób jego poboru, jak również
wysokość za inkaso.
W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną.

