
 

 

UCHWAŁA NR VII.54.2019 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073, 

poz. 2244, Dz. U. z 2019 r., poz. 534), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1892, Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669. poz. 2244, Dz. U. z 2019 r., poz. 534) oraz 

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821, Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669, poz. 2244, Dz. U. z 2019, poz. 534) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, 

poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, 

poz. 2354, Dz. U z 2019 r., poz. 60, poz. 492) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 

należnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Zarządzenie poboru podatków, w sposób określony w ust. 1, nie wyklucza możliwości uiszczania 

należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Zakrzewie lub na właściwy rachunek 

bankowy tego Urzędu. 

§ 2. 1. Inkasentami uprawnionymi do pobierania wymienionych w § 1 podatków są sołtysi na terenie 

swojego sołectwa tj.: 

1) sołtys Władysław Jonatz dla sołectwa Czernice, 

2) sołtys Irena Janczewska dla sołectwa Drożyska Małe, 

3) sołtys Grażyna Brodawka dla sołectwa Drożyska Średnie, 

4) sołtys Jan Jasiek dla sołectwa Drożyska Wielkie, 

5) sołtys Tomasz Judziński dla sołectwa Głomsk, 

6) sołtys Janina Kahl dla sołectwa Kujan, 

7) sołtys Aleksandra Dziamecka dla sołectwa Ługi, 

8) sołtys Bogdan Żabicki dla sołectwa Nowa Wiśniewka, 

9) sołtys Alfons Skrentny dla sołectwa Osowiec, 

10) sołtys Beata Jaguś dla sołectwa Prochy, 

11) sołtys Andrzej Massel dla sołectwa Stara Wiśniewka, 
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12) sołtys Karolina Barabasz dla sołectwa Śmiardowo Złotowskie, 

13) sołtys Katarzyna Kabattek dla sołectwa Wersk, 

14) sołtys Jan Wojciechowski dla sołectwa Zakrzewo. 

2. Inkasenci, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków od osób 

zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 

3. W przypadku zmiany sołtysa poboru podatku do czasu wejścia w życie nowej uchwały dokonuje osoba, 

która wcześniej pełniła funkcję sołtysa. 

§ 3. Inkasent jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych przez niego podatków najpóźniej w następnym 

dniu roboczym po upływie terminu zapłaty podatku.  

§ 4. 1. Określa się stawkę procentową wynagrodzenia dla wszystkich inkasentów – sołtysów – w wysokości 

4% od zainkasowanych osobiście należności bieżących oraz stałe wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł 

kwartalnie. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia następnego po dokonaniu wpłaty podatków do 

Urzędu Gminy przez inkasenta. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI.53.2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Krzysztof Doroszuk 
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