
 

 

UCHWAŁA NR XII/83/2020 

RADY GMINY MIELESZYN 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 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 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1)

) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych 
2) 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.
3)

), art. 6b ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.
4)

), 

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 888 z późn. zm.
5)

), w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.
6)

), uchwala się, co następuje: 

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

osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się: 

1) dla obszaru sołectwa Borzątew - sołtysa tego sołectwa Zbigniewa Bilińskiego, zam. Borzątew, 

2) dla obszaru sołectwa Dębłowo - sołtysa tego sołectwa Bartłomieja Adamczewskiego, zam. Dębłowo, 

3) dla obszaru sołectwa Dobiejewo - sołtysa tego sołectwa Lucynę Mróz, zam. Dobiejewo, 

4) dla obszaru sołectwa Dziadkówka - sołtysa tego sołectwa Elżbietę Siadak, zam. Dziadkówko, 

5) dla obszaru sołectwa Karniszewo - sołtysa tego sołectwa Bolesława Tubackiego, zam. Karniszewo, 

6) dla obszaru sołectwa Kowalewo - sołtysa tego sołectwa Kamillę Bujanowską, zam. Kowalewo, 

7) dla obszaru sołectwa Łopienno - sołtysa tego sołectwa Wojciecha Blejwasa, zam. Łopienno, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571,1696 i 1815. 
2) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  2 ) 

dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 

Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244. 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
5) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244. 
6) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1499 i 1544 oraz w Dz. U. 

z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1556, 1649, 1667, 1751, 1818, 1978 i  2200. 
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8) dla obszaru sołectwa Mieleszyn - sołtysa tego sołectwa Radosława Owczarka, zam. Mieleszyn, 

9) dla obszaru sołectwa Mielno - sołtysa tego sołectwa Jacka Liczbińskiego, zam. Mielno, 

10) dla obszaru sołectwa Popowo-Ignacewo - sołtysa tego sołectwa Marię Grunwald, zam. Popowo-Ignacewo, 

11) dla obszaru sołectwa Popowo Tomkowe - sołtysa tego sołectwa Joannę Szymańską, zam. Popowo 

Tomkowe, 

12) dla obszaru sołectwa Przysieka - sołtysa tego sołectwa Katarzynę Rzeczkowską, zam. Przysieka, 

13) dla obszaru sołectwa Sokolniki - sołtysa tego sołectwa Jadwigę Lenarczyk, zam. Sokolniki, 

14) dla obszaru sołectwa Świątniki Małe - sołtysa tego sołectwa Zbigniewa Kapcińskiego, zam. Świątniki 

Małe, 

15) dla obszaru sołectwa Świątniki Wielkie - sołtysa tego sołectwa Pawła Łączyńskiego, zam. Świątniki 

Wielkie. 

§ 3. Wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w § 1 określa się w wysokości 1% zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. poz. 8308). 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

(-) Adam Pilarowski 
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