
UCHWAŁA NR IX/37/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów

i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) oraz 
art. 28 §4 w zw. z art. 9, art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Nowa Słupia pobór podatków leśnego, rolnego i podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się: 

-Bartoszowiny – Mariusz Cieślik,

-Baszowice – Józef Gołębski,

-Cząstków – Krystyna Sielicka,

-Dębniak – Urszula Kozłowska,

-Dębno – Stanisław Cisłowski,

-Hucisko – Bogusław Dziółko,

-Jeleniów – Halina Misiurska,

-Jeziorko – Józef Świetlik,

-Milanowska Wólka – Adam Sałata,

-Mirocice – Mieczysław Kozłowski,

-Nowa Słupia – Jadwiga Kot,

-Paprocice – Jan Sitarski,

-Pokrzywianka – Monika Kosiarska,

-Sosnówka – Jerzy Sitek,

-Skały – Paweł Sadrak,

-Serwis – Barbara Kowalska,

-Stara Słupia – Robert Cieślik,

-Trzcianka – Bogusław Moczoń,

-Włochy – Szymon Roman,

-Rudki – Grzegorz Marczewski.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków i opłat, o których mowa w §1 oraz dokonywania wpłat 
na konto Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej w terminie 7 dni po dniu, w którym zgodnie
z przepisami prawa, wpłata podatku lub opłaty przez podatnika/płatnika powinna nastąpić.

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat wynosić będzie 10% od sumy zainkasowanych kwot przez 
inkasenta.
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§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia 
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała nr VIII/22/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę Nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31.03.2015 r. w sprawie poboru podatków 
rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

Rada Miejska w drodze uchwały może zarządzić pobór podatków leśnego, rolnego i podatku od
nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć
inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej obsługi podatników proponuje się kontynuowanie
poboru podatków w drodze inkasa.

Zgodnie z art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa terminem płatności dla
inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
wpłata podatku powinna nastąpić. Przepis ten daje jednak możliwość organowi stanowiącemu właściwej
jednostki samorządu terytorialnego wyznaczenia terminu późniejszego. W związku z powyższym proponuje się
wydłużenie terminu dokonywania wpłat przez inkasentów, co zapisano w § 3 niniejszej uchwały.
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