
UCHWAŁA NR VI/40/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 26 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  
2018 roku, poz.994 ze zm.), art. 6 ust. 12, art. 18a i art. 19 pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445 ze zm.) art.6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze  zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821 ze zm.) w zw. z art. 9, 
art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2) podatku rolnego od osób fizycznych

3) podatku leśnego od osób fizycznych

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się:

1) Pani Anna Wieliczko - na terenie sołectwa Krzewie Wielkie

2) Pani Maria Sosnowska - na terenie sołectwa Młyńsko

3) Pani Adriana Karpowicz - na terenie sołectwa Proszówka 

4) Pani Katarzyna Jezierska - na terenie sołectwa Rząsiny

5) Pani Justyna Wesołowska - na terenie sołectwa Wieża

6) Pan Zbigniew Chodorski - na terenie sołectwa Wolbromów

7) Pani Joanna Czerwiec - na terenie sołectwa Ubocze

§ 3. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez 
podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 4. Za pobór podatków określonych w § 1 ust. 1,2,3 oraz wpłacenie ich w terminie inkasentowi                                   
przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% od zainkasowanej sumy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2019 roku 
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Mateusz Królak
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UZASADNIENIE

Rada gminy ma prawo do powierzenia poboru podatku i opłat w drodze inkasa. W podjętej
uchwale Rada gminy ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze
inkasa, do wyraźnego wskazania osoby inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cech (np.
obszar działania) w sposób tak precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek
pobierania należności w drodze inkasa został nałożony.
Wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter personalny, co oznacza, że Rada gminy w
uchwale lub w załączniku do uchwały musi podać imię i nazwisko inkasenta pobierającego
podatki i opłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski

Mateusz Królak
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