
UCHWAŁA NR XXVII/200/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 .r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 
8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób 
fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 ustala się na terenie wsi – sołtysów. 

Bagniewo, Trzebicz Młyn – Mariusz Faberski 

Czartowo – Urszula Strychalska 

Drawiny – Czesław Binkowski 

Goszczanowiec – Lucyna Filipek 

Goszczanowo – Irena Wiśniewska 

Goszczanówko, Duraczewo – Małgorzata Malinowska 

Gościm – Elżbieta Sklarska 

Górzyska – Zbigniew Czajkowski 

Grotów – Barbara Mormol 

Karwin – Teresa Świątek 

Kijów – Henryk Włoch 

Klesno – Janusz Sobieraj 

Kosin – Julian Dokurno 

Lipno – Katarzyna Czerwińska 

Lubiatów – Danuta Saj 

Lubiewo – Stanisław Domiński 

Marzenin – Eugeniusz Nawrot 

Modropole – Jan Bujnicki 

Niegosław – Włodzimierz Zarzyński 

Osów – Iwona Kardacka 

Przeborowo – Kazimierz Jaruch 

Rąpin – Teresa Marek 

Stare Bielice – Jan Belczyk 

Trzebicz – Grzegorz Dymlańczuk 

Trzebicz Nowy – Roman Owczarzak 

Zagórze – Andrzej Kaźmierczak 
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Zielątkowo – Józef Bukowski. 

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone w kasie tut. Urzędu w terminie 
3 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika 
powinna nastąpić. 

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy pobranych podatków od osób 
fizycznych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XIV/108/11 z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie: 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Adam Kołwzan

Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FTBDL-DVOKS-WVOHI-SNUIF-ALSRN. Podpisany



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym – 
Rada gminy może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów 
i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Nowa uchwała wyznacza inkasentów, określa termin płatności dla 
inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
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