
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/364/2017 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 

poz. 446 ze zm.)
1)

, art. 19 pkt. 2  ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2016r. 

poz. 716 ze zm.)
2)

, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 ze 

zm.)
3)

, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. 2016r. poz. 374 ze zm.)
4) 

  w związku 

z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm.)
5) 

 

uchwala się co następuje: 

§ 1.  Zarządza się pobór w formie inkasa następujących podatków i opłat: 

1) podatku rolnego od osób fizycznych; 

2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 

3) podatku leśnego od osób fizycznych; 

4) opłaty targowej. 

§ 2.  Podatki i opłaty wymienione w §1 pobierane są przez właściwych miejscowo sołtysów zwanych 

inkasentami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1.  Inkasenci podatków wymienionych w §1 pkt. 1-3 otrzymują wynagrodzenie w wysokości5% od 

zainkasowanej kwoty, a za opłaty wymienione w §1 pkt.4  50% od zebranej kwoty. 

2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacania na konto Urzędu Gminy pobranych podatków  wymienionych 

w § 1 pkt. 1-3 w terminie 3 dni od dnia ustawowego terminu zapłaty podatku, a opłatę wymienioną w §1 

pkt. 4 w terminie 7 dni od dnia jej pobrania. 

§ 4.  Traci moc uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1579. 
3) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016. poz.1579. 
4) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1579. 
5) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1948; z 2017r. poz.648, poz.768, poz.935. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 4441



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Komorniki 

(-) Marian Adamski 
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