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UCHWAŁA Nr IV/22/11 

Rady Gminy Dubeninki 

z dnia 18 lutego 2011 r. 

 

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z 
art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności 

łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, 
podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób 
fizycznych. 

 
§ 2. Inkasentami uprawnionymi do pobierania 

wymienionych w § 1 podatków w Gminie Dubeninki są 
sołtysi na terenie swojego sołectwa. 

 
§ 3. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują 

czynności inkasa osobiście. 
 

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z 
chwilą zaprzestania pełnienia funkcji lub śmierci. 

 
§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze 

inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez 
podatników bezpośrednio na właściwy rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Dubeninki. 

 
§ 5. Za pobranie podatków i wpłacenie ich na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Dubeninki inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % 
zainkasowanej sumy. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Dubeninki. 
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/130/98 Rady Gminy 

Dubeninki z dnia 6 marca 1998 r. inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Krahel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


