
 

UCHWAŁA  NR V/19/2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 
z dnia 26 lutego 2015r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie  

z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa  

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 

6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr IX/40/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę:  

1) dodaje się § 2 pkt 7 w brzmieniu: „w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi 

Miedzianka”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 3 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

 
 

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 w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Według art. 40 ust. 1 ww. ustawy: na podstawie upoważnień ustawowych gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Według art. 6 

ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzać pobór 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. Art. 19 pkt 2 ww. ustawy stanowi, ze rada gminy w drodze uchwały może zarządzić 

pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwałą nr IX/41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso ustaliła inkasenta podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego 

zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za posiadania psa dla m.in. Miedzianki – w osobie ówczesnego sołtysa 

wsi. Przepis ten został skreślony zgodnie z uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2012 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie (…) w związku z rezygnacją 

ówczesnego sołtysa Mniszkowa i Miedzianki ze sprawowanej funkcji. 

Problematyka inkasa za pobór opłaty targowej unormowana jest w odrębnej uchwale. 

Nadmienić należy, że praktycznie od wielu lat podatki lokalne z terenu Miedzianki nie były pobierane 

przez inkasenta, ale wpłacane bezpośrednio na rachunek Gminy. W związku z wyborem we wrześniu 2014 r. 

pierwszego po wieloletniej przerwie sołtysa Miedzianki w osobie pana Andrzeja Brudzińskiego oraz 

wyrażeniem przez niego zainteresowania uregulowaniem możliwości pobierania inkasa (7% zebranych kwot), 

przyjęcie uchwały określającej inkasenta w jego osobie jest uzasadnione. 



 


