
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust.12, art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 20l0r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6b i 6c ustawy z dnia 
15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zmianami) w związku 
z art. 9 i art. 28 .§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r.,poz. 
749 ze zmianami) Rada Gminy Kłodawa 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: 

– 10% zainkasowanych sum podatków i terminowo przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy Gminy 
Kłodawa, 

– 15 % zainkasowanych sum opłaty za psa i terminowo przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy 
Gminy Kłodawa, 

– 20% zainkasowanych sum opłaty targowej i terminowo przekazanych przez inkasenta  na rachunek bankowy 
Gminy Kłodawa. 

2. Rozliczenie z pobranego podatku i opłat lokalnych następuje po ostatnim dniu, w którym zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Traci moc Uchwałą Nr XXI/168/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. 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. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
Kłodawa

Andrzej Legan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/275/14 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 19 lutego 2014 r. 

Wykaz inkasentów 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko
1 Chwalęcice Teresa Hreniak
2 Kłodawa Jan Kubera
3 Łośno Władysław Potapczuk
4 Mironice Wiesław Gromala
5 Różanki Wiesław Motyk
6 Rybakowo Hieronim Ostrycharz
7 Santocko Czesław Konieczuk
8 Santoczno Leszek Cader
9 Wojcieszyce Regina Korona
10 Zdroisko Szymon Łabuda
11 Różanki Szklarnia Zofia Kłos - Gryska
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Uzasadnienie

Z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95,
poz.613 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 1381 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 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.

Podjęcie uchwały stanowi realizację zadań wynikających z powyższych ustaw.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż zarządzenie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
i powołanie sołtysów na inkasentów pozwala szybko i sprawnie zebrać podatki i opłaty 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.
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