
 

 

UCHWAŁA NR VII/35/2019 

RADY GMINY WAPNO 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku  

od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  

za inkaso. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz.506) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), 

art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze 

zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017, poz. 1821 ze zm.) oraz 

art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (D.z U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Rada 

Gminy Wapno uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie gminy Wapno zarządza się pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Wapno, których nazwiska i obszar działania 

określono w załączniku do uchwały. 

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso od sumy osobiście zainkasowanych przez inkasenta należności 

w formie procentowej według załącznika do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie 

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

fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Radosław Piechowiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4671



Załącznik do uchwały Nr VII/35/2019 

Rady Gminy Wapno 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Inkasenci Gminy Wapno, obszar ich działania i stawki procentowe wynagrodzenia  

dla poszczególnych inkasentów: 

1) We wsi Aleksandrowo – Daria Wlizło 8,1 % 

2) We wsi Graboszewo – Andrzej Nowakowski 5,8 % 

3) We wsi Komasin – Zofia Komasa 8,0 % 

4) We wsi Podolin – Mariola Frasz 3,7 % 

5) We wsi Rusiec – Dariusz Nitka 4,1 % 

6) We wsi Srebrna Góra – Janusz Antkowiak 4,1 % 

7) We wsi Stołężyn – Wioleta Szalaty 3,6 % 

8) We wsi Wapno – Mariusz Łasut 3,7 % 

9) We wsi Wapno – Południe – Juliusz Łokietek 4,5 % 
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