
UCHWAŁA NR XXXVI/264/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od os. fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust..12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm), w związku art. 9, 
art.28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, 
poz. 60 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala : 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych 
a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno wg 
imiennego wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników na 
właściwy rachunek bankowy lub w kasie w Urzędzie Gminy. 

§ 4. Uchwala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych w § 1 do czwartego dnia 
następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna 
nastąpić. 

§ 5. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3% od 
zebranej sumy. 

§ 6. Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności 
poszczególnych rat podatków. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/153/2008r Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie: inkasa 
łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Na tle powołanych w podstawie prawnej niniejszej uchwały ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , Rada Gminy może zarządzić pobór w/w podatków w tym także 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa. 

Obowiązująca w tym względzie uchwała Nr XVII/153/2008r Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 22 lutego 
2008r. w swoich ustaleniach się zdezaktualizowała na tle nowelizacji powołanych wyżej przepisów w związku 
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały regulującej zagadnienie zarządzania poboru podatków gminy 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso stało się w pełni 
uzasadnione. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/264/2013

Rady Gminy Gniezno

z dnia 22 marca 2013 r.

Wykaz inkasentów 

 
lp nazwisko i imię miejscowość 
1 Budzyńska Czesława Braciszewo 
2 Majewski Ryszard Dalki 
3 Nowak Eugeniusz Dębówiec 
4 Leśny Eugeniusz Ganina 
5 Ratajczak Bogumił Goślinowo 
6 Dziel Rafał Jankowo Dolne 
7 Andrzejewska Stanisława Kalina 
8 Szałek Andrzej Krzyszczewo 
9 Wiśniewski Radosław Lubochnia 
10 Paluch Edmund Lulkowo 
11 Kujawa Sławomir Mnichowo 
12 Wilkosz Wojciech Modliszewo 
13 Sobański Piotr Modliszewko 
14 Cieślewicz Aleksander Mączniki 
15 Leśny Telesfor Napoleonowo 
16 Sikorski Edward Obora 
17 Wróblewski Józef Obórka 
18 Kurek Irena Osiniec 
19 Dębowski Ryszard Piekary 
20 Mężyński Stanisław Pyszczyn 
21 Łykowski Grzegorz Pyszczynek 
22 Solarek Roman Skiereszewo 
23 Lewicki Jacek Strzyżewo Kościelne 
24 Dziel Bolesław Strzyżewo Paczkowe 
25 Klat Grzegorz Strzyżewo Smykowe 
26 Kasprzyk Grzegorz Szczytniki Duchowne 
27 Świtała Melania Wełnica 
28 Ziętara Mieczysław Wierzbiczany 
29 Bułakowski Kazimierz Wola Skorzęcka 
30 Ciesielski Łukasz Zdziechowa 
31 Mordel Artur Łabiszynek 
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