
 

 

UCHWAŁA NR IV/37/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, terminów płatności 

i wynagrodzenia za inkaso 

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

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), 

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1821) 

oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 

poz. 800 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pieńsku uchwala, 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, 

4. opłaty od posiadania psa. 

§ 2. Na inkasentów do poboru należności wymienionych w § 1 wyznacza sie w poszczególnych sołectwach 

następujące osoby: 

1. Bielawa Dolna - Paweł Gniadzik, 

2. Bielawa Górna - Strzelno - Dariusz Chodor, 

3. Dłużyna Dolna - Zbigniew Zabagło, 

4. Dłużyna Górna - Arkadiusz Jaworski, 

5. Lasów - Monika Piwowar, 

6. Stojanów - Joanna Bartoniewicz, 

7. Żarka nad Nysą - Beata Jakubas, 

8. Żarki Średnie - Maria Tuśnia. 

§ 3. 1. Za inkaso należności wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7%  

od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Gminy podatków i opłat. 
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/210/2018 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, terminów płatności 

i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieńsku: 

Ł. Brodziak 
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