UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze
inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla
inkasentów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, zm. poz.:1000, 1349, 1432, 2500), 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, zm. poz.: 1588,1669, 1693, 1722, 2073, 2244), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, zm. poz.: z 2018 r. poz. 1588,
1669, 2244), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1821, zm. poz.: z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) oraz art. 9, art. 28 § 4 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, zm. poz.: 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,
1499,1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244, 2354, z 2019 r. poz. 60), Rada Miejska w Kłodawie uchwala co
następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa od osób fizycznych następujących podatków: podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
§ 2. 1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 na terenie wiejskim ustanawia się osoby ze wskazaniem
imienia i nazwiska wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów na terenie wiejskim w wysokości 6% od wielkości
zainkasowanych osobiście kwot podatków z sołectw.
§ 3. Wyznacza się trzydniowy termin płatności dla inkasentów liczony od dnia następnego po ostatnim dniu,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatkowa powinna nastąpić.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/276/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2018 r., poz.988).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie
Z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze
zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.) wynika, że Rada Gminy
może w drodze uchwały zarządzić pobór podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić
wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wskazanie inkasentów odbywa się poprzez wyznaczenie personalnie, aby
nie było wątpliwości na kogo obowiązek został nałożony i aby podatnicy wiedzieli kto jest uprawniony do poboru
podatków. Podjęcie uchwały stanowi realizację zadań wynikających z powyższych ustaw. Powołanie inkasentów
pozwala szybko i sprawnie zebrać podatki stanowiące dochód gminy, jak również ma ułatwić podatnikom,
szczególnie osobom fizycznym zamieszkałym na terenie wiejskim, wywiązanie się z zobowiązań podatkowych
przez umożliwienie im zapłacenia podatków w miejscu zamieszkania. Ponadto należy zaznaczyć, iż na terenie
miasta Kłodawa nie będzie inkasenta podatków. Podatnicy mogą dokonywać wpłat w kasie urzędu w godzinach od
8.00 – 14.30 bez dodatkowych opłat. Z uwagi na zbliżający się termin zapłaty pierwszej raty podatku tj. 15 marca
oraz zmiany personalne osób pełniących funkcję inkasenta, w niektórych sołectwach, niezbędne jest podjęcie
nowej uchwały. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 28 lutego 2019 r.
Wykaz inkasentów

Lp.

Nazwisko i Imię

1

Jankowski Włodzimierz Bierzwienna Długa - Kolonia

Sołectwo

2

Cieśliński Jan

Bierzwienna Długa

3

Wiśniewski Dariusz

Bierzwienna Krótka

4

Frątczak Barbara

Cząstków

5

Jaroński Paweł

Dąbrówka

6

Pawlak Sławomir

Dębina

7

Stegenda Grzegorz

Dzióbin

8

Więtczak Edward

Głogowa

9

Szafrański Zbigniew

Górki

10

Kromulska Iwona

Janczewy

11

Kujawka Tomasz

Kobylata

12

Warszewski Arkadiusz

Korzecznik

13

Kołacki Wojciech

Krzykosy

14

Kacprzak Krystyna

Leszcze

15

Ziółkowski Dariusz

Luboniek

16

Pszczoliński Jan

Łążek

17

Rosiak Stefan

Łubno

18

Łopaciński Janusz

Okoleniec

19

Komasiak Andrzej

Podgajew

20

Olczyk Wiesława

Pomarzany Fabryczne

21

Kowalewski Janusz

Rgielew

22

Cieśliński Jarosław

Rycerzew

23

Andrzejczak Bernard

Rysiny Kolonia

24

Michalak Sławomir

Słupeczka

25

Mielcarek Przemysław

Tarnówka

26

Kowalewski Jarosław

Wólka Czepowa

27

Kołodziejska Anna

Zbójno
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