
 

 

UCHWAŁA NR V/27/19 

RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

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

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ) i art.9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Marciszów pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, 

należnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się osoby 

wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Marciszów 

następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku przez 

podatnika powinna nastąpić. 

2. Pobrane wpłaty podatków po terminach ustawowych winne być rozliczane i wpłacone na rachunek 

bankowy Gminy Marciszów w następnym dniu roboczym, o ile kwota zainkasowanych podatków przekroczy 

400,00 złotych. 

3. Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych podatków ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca bez względu na wysokość kwot zainkasowanych podatków. 

§ 4. 1. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za inkaso jest suma podatków zainkasowanych i wpłaconych  

na rachunek bankowy Gminy Marciszów. 

2. Wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi: 12,5% w przypadku 

terminowego zainkasowania należności bieżących i zaległych. 

§ 5. Traci moc uchwała: nr VII/43/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: inkasa 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Wolak 
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Załącznik do uchwały nr V/27/19 

Rady Gminy Marciszów 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

 

 

Na inkasentów wyznacza się: 

 
1. Pan Mirosław Wolak – Sołtys Sołectwo Ciechanowice – na terenie Sołectwa Ciechanowice. 

2. Pani Izabela Różnicka –  Sołtys Sołectwo Domanów – na terenie Sołectwa Domanów. 

3. Pan Adam Chronowski – Sołtys Sołectwo Marciszów – na terenie Sołectwa Marciszów. 

4. Pan Józef Żukrowski – Sołtys Sołectwo Nagórnik – na terenie Sołectwa Nagórnik. 

5. Pan Edward Sikora – Sołtys Sołectwo Pastewnik – na terenie Sołectwa Pastewnik. 

6. Pan Wojciech Cepielik – Sołtys Sołectwo Pustelnik – na terenie Sołectwa Pustelnik. 

7. Pan Józef Szołdrowski – Sołtys Sołectwo Sędzisław – na terenie Sołectwa Sędzisław. 

8. Pan Stanisław Napierała – Sołtys Sołectwo Świdnik – na terenie Sołectwa Świdnik. 

9. Pan Jan Koszyk – Sołtys Sołectwo Wieściszowice – na terenie Sołectwa – Wieściszowice. 
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