
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/150/17 

RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych(Dz.U. z 2010r. 

Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, 

poz. 969 ze zm.) oraz art. ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. 

poz. 465) Rada Gminy w Przybiernowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  podatku 

leśnego w drodze inkasa, na terenie Gminy Przybiernów. 

2. Wyznacza się inkasentów dla: 

1) obszaru sołectwa Babigoszcz - sołtys Ewa Soboń, zam. Babigoszcz 

2) obszaru sołectwa Brzozowo - Lila Hernas, zam. Brzozowo 

3) obszaru sołectwa Budzieszewice - sołtys Anna Drzazga, zam. Budzieszewice 

4) obszaru sołectwa Czarnogłowy - sołtys Danuta Borkowska, zam. Czarnogłowy 

5) obszaru sołectwa Dzieszkowo - sołtys Elżbieta Chadaś, zam. Dzieszkowo 

6) obszaru sołectwa Dzisna - sołtys Danuta Stawirej, zam. Dzisna 

7) obszaru sołectwa Kartlewo - sołtys Stanisław Pałubski, zam. Kartlewo 

8) obszaru sołectwa Łoźnica - sołtys Halina Kołodziej, zam. Łoźnica 

9) obszaru sołectwa Miodowice - sołtys Rafał Bruska, zam. Miodowice 

10) obszaru sołectwa Moracz - sołtys Marzena Leszczyńska, zam. Moracz 

11) obszaru sołectwa Przybiernów - sołtys Beata Skierska, zam. Przybiernów 

12) obszaru sołectwa Rzystnowo - sołtys Marzena Kowalska, zam. Rzystnowo 

13) obszaru sołectwa Sobieszewo - sołtys Agnieszka Stawirej, zam. Sobieszewo 

14) obszaru sołectwa Włodzisław - sołtys Marek Mac, zam. Włodzisław 

15) obszaru sołectwa Zabierzewo - sołtys Jadwiga Kutko, zam. Zabierzewo 

§ 2. 1. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika należności i wpłacenia zainkasowanej gotówki na 

konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach Filia w Przybiernowie, w ciągu 7 dni od terminu płatności każdej 

raty. 

2. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za należności pobrane i nie wpłacone w terminie. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso: 

1) należności głównej bieżącej z tytułu wpłat: 

- podatku rolnego - 10% 
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- podatku leśnego - 10% 

- podatku od nieruchomości - 10% 

§ 4. Podstawę ustalania wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowić będzie iloczyn 

wynikający z wysokości zainkasowanych należności głównych bieżących  i wysokości wynagrodzenia dla 

danego podatku określonego w § 3. 

§ 5. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 4 powinna nastąpić w terminie 14 dni od ostatniego 

dnia miesiąca, za który wypłata jest należna. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Traci moc  uchwała Nr XXIX/212/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso, zmieniona uchwałą Nr XXXIV/261/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 26 marca 2014 r., uchwałą 

Nr XXXVI/261/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr III/21/15 Rady 

Gminy w Przybiernowie z dnia 29 stycznia 2015 r. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega ponadto umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ryszard Kazanowski 
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