
UCHWAŁA NR XI/101/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
oraz wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1256 z późn. zm.), art.  6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 888) w związku z art. 9, art 28 § 4, art. 47 § 4a Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z 
późń. zm.) uchwala się, co następuje : 

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

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

1) w Spóroku - Sołtysa, pana Rafała Koj; 

2) w Staniszczach Małych - Sołtysa, pana Edwarda Kunysz; 

3) w Staniszczach Wielkich - Sołtysa, panią Krystynę Bajsarowicz-Spałek. 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez 
podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Kolonowskie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 4. Inkasenci zobowiązani są do pobrania podatków od podatników i wpłacenia ich na rachunek bankowy 
Gminy Kolonowskie w ciągu 7 dni od terminu płatności każdej raty. 

§ 5. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie w wysokości 4% od sumy zainkasowanych od podatników 
kwot. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wpłacenie przez inkasentów zainkasowanych sum podatków na 
rachunek gminy zgodnie z § 4 niniejszej uchwały. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 października 2007 r. w 
sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach
określonych w odrębnych ustawach. Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym, Rada Miejska może zarządzić pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów, określić zasady poboru oraz terminy płatności pobranych podatków
dla inkasentów oraz ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Podjęcie nowej uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa wynika z obowiązku wskazania
inkasenta z imienia i nazwiska.
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