UCHWAŁA NR XIII.148.2020
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.), art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1170 z poźn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego w drodze inkasa.
§ 2. 1. Wyznacza się inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1
podatków w osobach:
1) Romanowski Marian
–
sołectwo Bolumin;
2) Trzcińska Bożena
–
sołectwo Borki;
3) Górecka Mariola
–
sołectwo Czarże;
4) Dubel Adrianna
–
sołectwo Czemlewo;
5) Gierlicka Małgorzata
–
sołectwo Gzin;
6) Magdziarz Józef
–
sołectwo Janowo;
7) Robaczewska Dorota
–
sołectwo Mozgowina;
8) Kuter Anna
–
sołectwo Nowy Dwór;
9) Morgut Karol
–
sołectwo Ostromecko;
10) Syrocki Stanisław
–
sołectwo Otowice;
11) Wojtoń Dorota
–
sołectwo Rafa;
12) Breyer Marian
–
sołectwo Reptowo;
13) Zukierski Gabriel
–
sołectwo Strzyżawa;
14) Kaczor Danuta
–
sołectwo Wałdowo Królewskie.
2. Podatnicy sołectwa Dąbrowa Chełmińska dokonują wpłat podatków bezpośrednio
na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. W przypadku zmiany inkasenta, w okresie pomiędzy odwołaniem jednego,
a podjęciem uchwały wyznaczającej innego inkasenta, podatnicy mają obowiązek wpłat podatków
na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia
należności bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. 1. Z tytułu inkasa inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5,5% od
zainkasowanych i terminowo wpłaconych kwot na rzecz budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Wynagrodzenie z tytułu inkasa będzie wypłacone raz na kwartał w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym inkasent rozliczył pobrane podatki.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 6. Na podstawie niniejszej uchwały powstaje stosunek administracyjno-prawny pomiędzy
organem podatkowym, a inkasentem.
§ 7. Traci moc Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego
2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.
Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r., poz. 1223).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o podatku leśnym, do kompetencji Rady Gminy należy możliwość zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W związku z powołaniem nowego inkasenta dla sołectwa Rafa podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.

