
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/187/17 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości ich wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), Rada Gminy Kłodawy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w tym także 

w formie łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych oraz pobór opłaty za psa i opłaty targowej 

na terenie Gminy Kłodawa w drodze inkasa. 

2. Do poboru należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w tym także 

w formie łącznego zobowiązania podatkowego, opłaty za psa i opłaty targowej wyznacza się sołtysów, każdego 

na terenie swojego sołectwa według załącznika Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości: 

a) 10% zainkasowanych sum podatków przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy Gminy Kłodawa, 

b) 15 % zainkasowanych sum opłaty za psa przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy Gminy 

Kłodawa, 

c) 20% zainkasowanych sum opłaty targowej przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy Gminy 

Kłodawa. 

2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków lokalnych w terminie 3 dni następujących po 

ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. 

3. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych opłat lokalnych w terminie 30 dni następujących po 

ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata opłaty powinna nastąpić. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia pozostaje bez zmian oraz uchwała Nr XXII/169/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 

2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości ich wynagrodzenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/17 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Wykaz inkasentów 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko 

1 Chwalęcice Jacek Rożnowski 

2 Kłodawa Jan Kubera 

3 Łośno Władysław Potapczuk 

4 Mironice Agata Chaberska 

5 Różanki Agata Jackowska 

6 Rybakowo Jolanta Kostrubiec 

7 Santocko Rafał Chodkiewicz 

8 Santoczno Maria Matwiejuk 

9 Wojcieszyce Regina Korona 

10 Zdroisko Szymon Łabuda 

11 Różanki Szklarnia Zofia Kłos - Gryska 
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