
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/241/2012 

RADY GMINY TRZYCIĄŻ 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 08.marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), art.6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity -Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.)   

poz.961), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, 

poz.1682 ze zm.) i art. 9, art.28 §.4 oraz art.47 §.4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst  jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. Nr 197, 

poz.1172 późn. zm.) Rada Gminy Trzyciąż  uchwala, co następuje:  

§.1.  

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

2. Na inkasentów podatku o którym mowa w ust.1 wyznacza się :  

1. dla sołectwa Glanów – Edwarda Pasternak  

2. dla sołectwa Imbramowice – Jana Later  

3. dla sołectwa Jangrot – Tadeusza Kowal  

4. dla sołectwa Małyszyce – Marka Patela  

5. dla sołectwa Michałówka – Stanisława Pięta  

6. dla sołectwa Milonki – Józefa Grzywa  

7. dla sołectwa Podchybie – Halinę Rolka  

8. dla sołectwa Porąbka – Ewę Oleksy  

9. dla sołectwa Sucha – Jana Nowak  

10. dla sołectwa Ściborzyce – Romana Kaczmarczyk  

11. dla sołectwa Tarnawa - Jarosława Półtorak  

12. dla sołectwa Trzyciąż – Józefa Kaczmarczyk  

13. dla sołectwa Zadroże – Tadeusza Kowalski  

14. dla sołectwa Zagórowa – Mieczysława Skwarek  
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§.2.  

1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso. Ustala się procentową wysokość prowizji dla 

inkasentów gminy Trzyciąż w następujący sposób :  

1. Edward Pasternak zam. Glanów 34                  -  8,2%  zebranej kwoty podatku  

2. Jan Later zam. Imbramowice 4 7,3% zebranej kwoty podatku  

3. Tadeusz Kowal zam. Jangrot 109                         8,0% zebranej kwoty podatku  

4. Marek Patela zam. Małyszyce 14                         7,9% zebranej kwoty podatku  

5. Stanisław Pięta zam. Michałówka 17                   7,3% zebranej kwoty podatku  

6. Józef Grzywa zam. Milonki 75                             8,5% zebranej kwoty podatku  

7. Halina Rolka zam. Podchybie 7 15,0% zebranej kwoty podatku  

8. Ewa Oleksy zam. Porąbka 80                               7,5% zebranej kwoty podatku  

9. Jan Nowak zam. Sucha 7 9,9% zebranej kwoty podatku  

10. Roman Kaczmarczyk zam. Ściborzyce 45         8,4% zebranej kwoty podatku  

11. Jarosław Półtorak zam. Tarnawa 28                   7,2% zebranej kwoty podatku  

12. Józef Kaczmarczyk zam. Trzyciąż 40b             10,2% zebranej kwoty podatku  

13. Tadeusz Kowalski zam. Zadroże 59                   8,0% zebranej kwoty podatku  

14. Mieczysław Skwarek zam. Zagórowa 22         8,1% zebranej kwoty podatku  

2. Wynagrodzenie inkasenta za inkaso nie może przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty 4.000,00 zł. 

brutto.  

§.3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż.  

§.4.  

Traci moc uchwała Nr XLIII/236/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych oraz uchwała Nr XXIX/217/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLIII/236/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie  wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego od osób  

fizycznych.  

§.5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż  

Lucjan Gajda 
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