
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/258/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia, rozliczenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Przecław pobór należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu 

łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze 

inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 na terenie gminy Przecław w poszczególnych 

miejscowościach wyznacza się: 

1) w sołectwie Biały Bór - Panią Zofię Rusin, zam. Biały Bór 266 a 

2) w sołectwie Błonie - Pana Pawła Weryńskiego, zam. Błonie 77 

3) w sołectwie Dobrynin - Pana Józefa Bogdana, zam. Dobrynin 41 

4) w sołectwie Kiełków - Pana Józefa Markulisa, zam. Kiełków 20 

5) w sołectwie Łączki Brzeskie - Pana Tadeusza Kudłę, zam. Łączki Brzeskie 206 

6) w sołectwie Podole - Pana Andrzeja Pietrzyckiego, zam. Podole 75 

7) w mieście Przecław - Panią Czesławę Kopacz, zam. Przecław, ul. Zielona 6 

8) w sołectwie Rzemień - Pana Kazimierza Jemioło, zam. Rzemień 176 

9) w sołectwie Tuszyma - Pana Ryszarda Brzozowskiego, zam. Tuszyma 188 

10) w sołectwie Wylów - Pana Władysława Myjaka, zam. Wylów 81 

11) w sołectwie Zaborcze -Pana Marka Kocoła, zam. Zaborcze 110 

2. Ostatecznym terminem rozliczenia dla inkasentów jest siódmy dzień, po dniu w którym zgodnie 

z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Wpłata przez inkasenta 

winna być dokonywana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. 

3. Ustala się stawkę wynagrodzenia dla inkasentów od zainkasowanych należności podatkowych 

w następujących wysokościach: 
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1) w sołectwie Biały Bór - 10% 

2) w sołectwie Błonie - 10% 

3) w sołectwie Dobrynin - 10% 

4) w sołectwie Kiełków - 10% 

5) w sołectwie Łączki Brzeskie - 10% 

6) w sołectwie Podole - 10% 

7) w mieście Przecław - 10% 

8) w sołectwie Rzemień - 10% 

9) w sołectwie Tuszyma - 10% 

10) w sołectwie Wylów - 10% 

11) w sołectwie Zaborcze - 10% 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Przecławiu. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia, rozliczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. 

poz. 1903). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Przecławiu 

 

 

Zenon Krawczyk 
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