
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/140/20 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6  ust. 12, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.) 

oraz art. 6  ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j. t. Dz. U. z 2019 

r., poz. 888 ze zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Rada Miejska w Lwówku 

Śląskim uchwala, co następuje:  

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:  

1)  podatku od nieruchomości od osób fizycznych;  

2)  opłaty od posiadania psów;  

3)  podatku rolnego od osób fizycznych;  

4)  podatku leśnego od osób fizycznych. 

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych        

w § 1  podatków i opłaty od posiadania psów,  

1)  Inkasentami podatków i opłaty, o których mowa w § 1  są sołtysi na terenie swojego 

sołectwa, t. j.:  

a)  Franciszek Tołczyk - na terenie Sołectwa Bielanka;  

b)  Ewa Rzeźwicka - na terenie Sołectwa Brunów;  

c)  Marcin Hubski - na terenie Sołectwa Dębowy Gaj;  

d)  Weronika Wojno - na terenie Sołectwa Dłużec;  

e)  Piotr Wiśniowski - na terenie Sołectwa Dworek;  

f)  Joanna Kobak - na terenie Sołectwa Górczyca;  

g)  Beata Dziedziejko - na terenie Sołectwa Gradówek;  

h)  Małgorzata Mieszczanowicz - na terenie Sołectwa Gaszów;  

i)  Agnieszka Karaban - na terenie Sołectwa Chmielno;  

j)  Stefania Wróblewska - na terenie Sołectwa Kotliska;  

k)  Grzegorz Ślusarczyk - na terenie Sołectwa Mojesz;  

l)  Katarzyna Kołodziejczyk - na terenie Sołectwa Nagórze;  

ł)  Agnieszka Zielińska  - na terenie Sołectwa Niwnice;  

m) Jowita Budzyńska - na terenie Sołectwa Pieszków;  

n)  Ryszard Cieślak - na terenie Sołectwa Płóczki Górne;  



o)  Robert Czepiel - na terenie Sołectwa Płóczki Dolne;  

p)  Maria Troszczyńska - na terenie Sołectwa Radomiłowice;  

q)  Tadeusz Kumor - na terenie Sołectwa Radłówka;  

r)  Aneta Gerter - na terenie Sołectwa Rakowice Małe;  

s)  Mieczysław Grabowicz - na terenie Sołectwa Rakowice Wielkie;  

t)  Iwona Delinowska - na terenie Sołectwa Sobota;  

u)  Jadwiga Smolaków - na terenie Sołectwa Skała;  

v)  Tadeusz Wojtala - na terenie Sołectwa Skorzynice;  

w)  Roman Gałka - na terenie Sołectwa Ustronie;  

x)  Tadeusz Kopeć - na terenie Sołectwa Włodzice Małe;  

y)  Justyna Jabczyk - na terenie Sołectwa Włodzice Wielkie;  

z)  Stanisława Buganik -  na terenie Sołectwa Zbylutów;  

ż)  Ireneusz Sołtys - na terenie Sołectwa Żerkowice.  

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2  pkt 1, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania 

podatków i opłaty od osób posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze 

ich działania.  

2. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym 

wpłata podatku powinna nastąpić. Kwoty zainkasowane po upływie terminu płatności, 

inkasent winien wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub na rachunek 

bankowy Gminy i Miasta Lwówek Śląski w terminie do 2  dni od daty ich zainkasowania. 

§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania 

należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

lub na właściwy rachunek bankowy.  

§ 5. Za pobranie podatków i opłaty oraz wpłacenie ich w terminie, inkasentowi 

przysługuje wynagrodzenie za inkaso w formie prowizji ustalonej każdorazowo dla jednej 

z czterech rat podatków i opłaty w wysokości: 10 % do 5.000 zł , 7% od 5.001 zł do 7.000 zł, 

5% od 7.001 zł do 10.000 zł, 3% ponad 10.001 zł łącznie zainkasowanych kwot podatków 

i opłaty. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do 14 dnia następnego 

miesiąca od dnia rozliczenia się w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Inkasent nie jest 

upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i z tym dniem traci moc uchwała Nr VIII/55/19 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie poboru podatków 

i opłaty w drodze inkasa ze zmianami.



 

Uzasadnienie  

      Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art.6 pkt. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych – Rada Miejska  w Lwówku Śląskim może 

zarządzić pobór podatków i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 

W miesiącu marcu 2019 roku na terenie gminy Lwówek Śląski odbyły się zebrania wiejskie 

sołectw, podczas których dokonano wyborów sołtysów na nową kadencję 2018-2023.        

W miesiącu grudniu 2019 roku na terenie gminy Lwówek Śląski, w Włodzicach Małych odbyło sie 

zebranie wiejskie sołectwa Włodzic Małych, podczas których dokonano wyboru sołtysa na nową 

kadencję 2019 -2023. 

       Rada Miejska w Lwówku Śląskim zwyczajowo przyjęła zasadę pełnienia roli inkasenta przez 

sołtysa danej wsi – podjęcie nowej uchwały uważa się w pełni uzasadnione. 

        Wynagrodzenie za inkaso w formie prowizji za pobieranie podatków i opłaty zawarte w § 5                                        

pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


