
UCHWALA NR YI/34/2019

RADY GMINY GZY 

z dnia 23 maja 2019r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. IX ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn.zm.)
w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2019r. poz. 900) Rada Gminy Gzy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku 
leśnego od osób fizycznych.

tj 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Gzy do poboru 
podatków w drodze inkasa w obrębie sołectwa.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa 
w wysokości 10% zainkasowanych kwot podatków.

§ 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 nie może być niższe niż 200.00 złotych oraz 
przekraczać kwoty 1.000,00 zł.

§ 5. Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z zainkasowanych kwot i odprowadzić na rachunek 
Urzędu Gminy w terminie 2 dni następujących po ostatnim dniu. w którym zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego powinna nastąpić w plata podatku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/21/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 20lir. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 82 poz. 2634 
z dnia 20.05.201 lr.).

§ 8. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY 

Zdzisław Kaczorowski



UZASADNIENIE

Stawki wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego ustalone Uchwałą Nr VI/21/11 

Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2011 r. obowiązują do chwili obecnej.

W okresie 2011-2019 nastąpiły zmiany w formie płatności podatków, co zmniejszyło kwoty 

inkasowane przez sołtysów. Uchwala przewiduje stawki za inkaso w wysokości 10% dla wszystkich 

inkasentów od zainkasowanej kwoty.

Z uwagi, że wpłaty w poszczególnych sołectwach są zróżnicowane, uchwała zakłada kwotę 

minimalną i maksymalną podatków zainkasowanych osobiście przez sołtysa.

PRZEWODNICZĄCY

?
Zdzisław Kaczorowski


