
UCHWAŁA NR XII/110/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  Kolonowskiego  nr  XI/101/20  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. Zmianie  ulega  §  4  uchwały  Rady  Miejskiej  Kolonowskiego  nr  XI/101/20  w  sprawie  ustalenia  
poboru  podatków  w  drodze  inkasa, wyznaczenia  inkasentów  oraz  wynagrodzenia  za  inkaso  (Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 651), który  otrzymuje  następujące  brzmienie:  „Inkasenci  zobowiązani  są  do  pobrania  
podatków  od  podatników  i  wpłacenia  ich  na  rachunek  bankowy  Gminy  Kolonowskie  w  ciągu  7  dni  po  
ostatnim  dniu, w  którym  zgodnie  z  przepisami  prawa  podatkowego, wpłata  podatku  powinna  nastąpić”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 

Id: 8DA13618-CB88-4C6D-AC1C-33513463CCD3. Podpisany Strona 1



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.

Co do zasady podatki lokalne, takie jak podatek od nieruchomości, rolny i leśny mogą być płatne w
ratach, jednak występują sytuacje, w których cały podatek wpłaca się w jednym terminie, np. jeżeli
decyzja nie została doręczona na co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, określonym w
decyzji, to wówczas termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podobnie rzecz ma się
w sytuacji, jeżeli kwota podatku nie przekracza 100,- zł., podatek jest wówczas płatny jednorazowo w
terminie płatności pierwszej raty (patrz: art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Stąd należało dostosować termin płatności podatków pobranych przez inkasentów na konto Gminy
Kolonowskie, aby nie doszło do kolizji z obowiazującymi przepisami.
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