
 
UCHWAŁA NR X/ 47/2015 

 RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 17 września 2015r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

oraz ustalenia 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 poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: z. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6 b 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Zarządza się na terenie Gminy Janowice Wielkie pobór w drodze inkasa:  

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 

2) podatku rolnego od osób fizycznych,  

3) podatku leśnego od osób fizycznych. 

 

§ 2 

Wyznacza się inkasentów podatków, o których mowa w §1:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie –  

a) Małgorzata Szkaradek zam. w Janowicach Wielkich,  

b) Sylwester Szkaradek, sołtys wsi Janowice Wielkie, 

2) w sołectwie Komarno – Kinga Milancej, sołtys wsi Komarno,  

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka,  

4) w sołectwie Mniszków – Jolanta Sudak, sołtys wsi Mniszków,  

5) w sołectwie Radomierz- Krzysztof Zawadzki, sołtys wsi Radomierz,  

6) w sołectwie Trzcińsko – Agata Brodziak, sołtys wsi Trzcińsko. 

 

§ 3 

Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie: w wysokości 6 % pobranych przez inkasenta kwot podatków określonych w § 

1, 

2) w sołectwach: Komarno, Miedzianka, Mniszków, Radomierz i Trzcińsko: w wysokości 7 % pobranych przez 

inkasenta kwot podatków określonych w § 1. 

 

§ 4 

Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z zainkasowanych kwot do końca miesiąca, w którym upływa termin 

płatności danej raty podatku. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

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

za inkaso – ze zmianami wprowadzonymi: 

1. uchwałą nr V/19/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 lutego 2015 r. 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, 

2. uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 13 listopada 2012 r. 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. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 7 

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. 

W związku ze zmianą personalną na funkcjach sołtysów w czerwcu br. podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Nadmienić należy, że poza wpłatą do inkasenta możliwe jest uregulowanie podatków i opłat lokalnych 

bezpośrednio na rzecz Gminy. 


