
 

 

UCHWAŁA NR VI/55/2019 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie: poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz 

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,1821 

z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018r., poz. 800 z późn. zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku rolnego; 

2) podatku leśnego; 

3) podatku od nieruchomości; 

4) opłaty od posiadania psów; 

5) opłaty targowej. 

§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się niżej wymienione osoby w poszczególnych sołectwach Gminy 

Rokietnica: 

a) Pan Józef Fudala na terenie Sołectwa Rokietnica, 

b) Pani Marzenna Mruk na terenie Sołectwa Kiekrz - Pawłowice 

c) Pani Elżbieta Wencka na terenie Sołectwa Żydowo – Rostworowo, 

d) Pani Agnieszka Kram na terenie Sołectwa Napachanie - Dalekie, 

e) Pani Beata Nowak na terenie Sołectwa Kobylniki, 

f) Pan Ryszard Jankowiak na terenie Sołectwa Przybroda, 

g) Pani Róża Lubka na terenie Sołectwa Mrowino – Cerekwica, 

h) Pani Monika Paczkowska na terenie Sołectwa Starzyny – Rogierówko, 

i) Pani Maria Chojnacka na terenie Sołectwa Krzyszkowo, 

j) Pani Anna Niesiobęcka na terenie Sołectwa Sobota - Bytkowo. 
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2. Inkasentem opłaty określonej w §1 pkt 5 jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o z siedzibą 

w Bytkowie, KRS 0000041520, a w miejscach czasowo wyznaczonych do handlowania w poszczególnych 

miejscowościach osoby wymienione w ust. 1. 

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od zainkasowanej kwoty za pobór podatków 

i opłaty wymienionych w §1 pkt 1-4. 

2. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej: 

a) przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie w wysokości 25% od pobranej 

należności; 

b) przez pozostałych inkasentów w wysokości 50% od pobranej należności. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie poboru należności 

pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów wraz ze zmieniającymi ją uchwałami o Nr: 

X/81/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., XXVI/260/2016 z dnia 26 września 2016r., Nr: XXXV/338/2017 z dnia 

27 lutego 2017r. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 

(-) Izabela Dziamska 
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