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UCHWAŁA NR 49/VII/11
RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 4 maja 2011 r.

w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 

opłaty targowej na terenie Gminy Brzeziny 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12 i art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami),art.6 b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.Nr 136,poz.969 
z późniejszymi zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, 
poz.1682 z późniejszymi zmianami) i art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2005 r.Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje: 

§ 1. Brak treści 

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości . 

2. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności pieniężnych z tytułu opłaty targowej. 

§ 2. Brak treści 

1. Do poboru należności pieniężnych pobieranych z tytułu podatków wymienionych w § 1 ust.1 upoważnia się 
osoby, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do poboru należności pieniężnych pobieranych z tytułu opłaty targowej upoważnia się osoby, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych w wysokości 5% zainkasowanej 
kwoty. 

§ 4. Wynagrodzenie ustalone w § 3 wypłaca się raz na kwartał do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 162/XXIV/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: 
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności 
pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na 
terenie Gminy Brzeziny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 09.05.2011 r. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie

Stosownie do 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy, może zarządzić pobór podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych , w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
Zgodnie z art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy, może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Stosownie do art.6 b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.Nr 136,poz.969 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy, może zarządzić pobór podatku rolnego , w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( teks 
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy, może zarządzić pobór podatku 
leśnego , w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
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