
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.2) ), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.3) ), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. 
zm.4) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- podatku rolnego od osób fizycznych;

- podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się dla każdego inkasenta w wysokości 5 % kwoty 
zebranego przez niego podatku.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów nastąpi raz na kwartał, w terminie 14 dni licząc od dnia wpłaty 
zainkasowanych podatków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/38/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie poboru 
łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, 
poz. 1722, poz. 2073.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b. ustawy o podatku rolnym oraz
art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość
wynagrodzenia za inkaso.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu uaktualnienie podstaw prawnych, wyszczególnienie należności
podatkowych pobieranych w drodze inkasa oraz zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Wynagrodzenie z tytułu inkasa stanowi wydatek budżetu Gminy Zbójno.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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