
UCHWAŁA NR XXXI/228/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie 

łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
poz. 1170), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), 
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z póź. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia 
poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 
Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2652). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

Uchwałę Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od
osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2652), uchyla się w związku z rezygnacją z poboru
podatków w drodze inkasa. Postanowiono odstąpić od poboru podatków w formie inkasa w celu
ujednolicenia sposobu płatności podatków przez mieszkańców na rzecz Gminy. Za rezygnacją z poboru
podatków w drodze inkasa przemawiają:
1. przeprowadzone w dniu 5 marca 2020 r. ankiety konsultacyjne, na podstawie których większość
sołtysów Gminy Gniezno wyraziła zgodę na zniesienie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa;
2. utworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników;
3. możliwość internetowych przelewów na rachunek wskazany w decyzji;
4. wprowadzenie systemu księgowania, pozwalającego na zaczytywanie wyciągów bankowych do
programu księgowego,
5. inkasent zgodnie z przepisami mógł pobrać wyłącznie należność wynikającą z aktualnej raty;
6. szybka ewidencja księgowa, brak konieczności zakupu kwitariuszy.
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