
Załącznik N r . JjQ . .do P ro to k o łu  N r . .£ 0 2 ,

Sesji Rady G m iny L ichnow y

z dnia 26.04.2012 r.

U c h w a ł a  N r  XXII/173/2012 

R ady  G m in y  L ich n o w y  

z dn ia  26 kw ie tn ia  2012 r.

w  spraw ie za rządzen ia  poboru  poda tku  ro lnego i poda tku  od n ie ru chom ośc i od osób 

fizycznych  w  drodze inkasa  o raz określen ia  inkasentów  i w ysokośc i w ynag rod zen ia  za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 oraz art.47§ 4a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa.

§2
1. Inkasentami o którym mowa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

1) Sołectwo Boręty:

a) Pani Kaczor Stefania na terenie wsi Boręty oraz wsi Boręty Pierwsze,

b) Pani Malicka Katarzyna na terenie wsi Boręty Drugie,

2) Pani Balcerek Beata na terenie Sołectwa Dąbrowa ,

3) Pani Osińska Stefania na terenie Sołectwa Lichnowy,

4) Sołectwo Lichnówki:

a) Pan Sułek Adam na terenie wsi Lichnówki,

b) Pan Smagała Sławomir na terenie wsi Lichnówki Pierwsze i wsi Lichnówki Drugie,

5) Pan Maciuński Józef na terenie Sołectwa Lisewo,



6) Pan Młodziński Stanisław na terenie Sołectwa Parszewo,

7) Pan Witek Sławomir na terenie Sołectwa Pordenowo,

8) Pan Puzio Zbigniew na terenie Sołectwa Starynia,

9) Pani Romanowska Krystyna na terenie Sołectwa Szymankowo,

10) Pan Zbigniew Rybicki na terenie Sołectwa Tropiszewo.

2. W razie nie wywiązywania się z obowiązków inkasenta Rada Gminy na wniosek Wójta 

Gminy może wskazać inną osobę do poboru podatku rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa 

poprzez zmianę § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§3
1. Ustala się stawki procentowe dla poszczególnych inkasentów za pobór podatków w 

następujących wysokościach:

1) Sołectwo Boręty - 10%

2) Sołectwo Dąbrowa - 10 %

3) Sołectwo Lichnowy - 13 %

4) Sołectwo Lichnówki - 10 %

5) Sołectwo Lisewo - 14%

6) Sołectwo Parszewo - 10 %

7) Sołectwo Pordenowo - 10 %

8) Sołectwo Starynia - 10%

9) Sołectwo Szymankowo -  13 %

10) Sołectwo Tropiszewo - 10%

2. Zobowiązuje się inkasentów do dokonywania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w terminie nie później niż 3 dni po ich pobraniu. Jeżeli termin wpłaty 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się 

najbliższy następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Wynagrodzenie za inkaso naliczane będzie i wypłacone po każdej racie w ciągu 14 dni od 

zainkasowanych przez inkasentów kwot podatku rolnego i podatku od nieruchomości tj. do 30 

marca, 30 maja, 30 września i 30 listopada oraz dodatkowo za m-c grudzień do 31 grudnia każdego 

roku w wysokości ustalonej w § 3 ust. 1 stawek procentowych.

§4

Traci moc Uchwała Nr XIII/96/ll Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.



§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§6

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

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Rybicki



do uchw ały  w spraw ie za rządzen ia  poboru  podatku  ro lnego i p oda tku  od n ie ru chom ośc i od 

osób fizycznych  w drodze inkasa  oraz okreś len ia  inkasentów  i w yso ko śc i w ynag rodzen ia  za 

inkaso

Art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych upoważnia Radę Gminy do zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso.

Art.47§ 4a ustawy Ordynacja podatkowa upoważnia Radę Gminy do wyznaczenia innego 

terminu niż ustawowy. Chcąc uniknąć konieczności codziennego rozliczania się inkasentów z 

organem podatkowym wyznacza się inkasentom termin dłuższy niż ustawowy.

W związku z w/w upoważnieniem ustawowym wnosi się podjęcie uchwały w 

przedstawionym brzmieniu.

Uzasadni en ie


