
UCHWAŁA NR XX/212/2020 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 6 października 2020 r. 

w  sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r, 
poz. 713 póżn,zm), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2019r, poz. 1170 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r, 
poz.333 ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019r , 
poz. 888 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U. z 2020r, poz.1325 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa 

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru podatków określonych w § 1 są sołtysi na terenie swojego 
sołectwa tj: 

1. Choduń Katarzyna - na terenie sołectwa Płonina, 

2. Chlebowska Iwona - na terenie sołectwa Kąty Rybackie, 

3. Knap Anita – na terenie sołectwa Łaszka, 

4. Kacprzak Zbigniew- na terenie sołectwa Sztutowo, 

5. Kompiel Natalia - na  terenie sołectwa Groszkowo, 

6. Mazur Jan – na terenie sołectwa Grochowo Trzecie, 

7. Stenka Piotr- na terenie sołectwa Grochowo Pierwsze, 

8. Siebert Monika- na terenie sołectwa Kobyla Kępa. 

§ 3. Za pobieranie podatków i wpłacanie ich w terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 5% od zebranych kwot podatków, z wyłączeniem przyjmowanych wpłat powyżej 4.ooo,00 zł za 
ratę podatku od jednego podatnika, ustalonej w decyzji podatkowej na dany rok podatkowy, które powinny być 
przekazywane na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sztutowie. 

§ 4. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 7 marca 2019r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą sołtysa w sołectwie Łaszka „ był- Pan Nowak Marian jest Pani Knap Anita, należy
podjąć nową uchwałę.
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