
 

 

UCHWAŁA NR VI/45/2019 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

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

inkasa 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); 

- art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.); 

- art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 

z późn. zm.); 

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

poz. 1821); 

- art. 28 §4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.); 

- art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.); 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Gierałtowice pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów podatków o których mowa w §1 wyznacza się osoby fizyczne wskazane w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dokonuje się z zastosowaniem 
druków kwitariuszy przychodowych. 

§ 4. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice lub 

w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym wpłata podatku przez 
podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić. 

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i terminowo 

przekazanych do Urzędu Gminy Gierałtowice podatków. 

2. W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej 
od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
uchwała nr XLII/281/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/35/15 

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

§ 9. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Paweł Szary 
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Załącznik do uchwały Nr VI/45/2019 

Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

Wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 

na terenie Gminy Gierałtowice 

L.p. Imię i nazwisko inkasenta Pełniona funkcja 

1. Brygida Wilk-Struglińska  Sołtys Chudowa 

2. Gerda Czapelka  Sołtys Gierałtowic 

3. Bogusław Mryka Sołtys Paniówek 

4. Andrzej Gawlik Sołtys Przyszowic 
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