
UCHWAŁA Nr XIV.150.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

    

 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515),art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.
1
), art. 6 b ustawy          

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z  2013 r. poz. 1381, ze zm.
2
), art. 6  

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 465          

ze zm.
3
) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa                       

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 613 ze zm.
4
) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa. 

 

         §  2.  Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości jest dokonywany na terenie 

sołectwa przez sołtysów – imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

         § 3. Zasady wynagradzania sołtysów za pobór podatku rolnego, leśnego                            

i od nieruchomości od osób fizycznych zostały określone w uchwale Nr XIV.149.2015 r. 

Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. 

 

         § 4.  Traci moc uchwała Nr V.38.2015 r. Rady Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2015 r.  

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia. 

 

        § 5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.  

            

         §  6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                                          

 

                                                                           

 

                                                 
1 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528,699,774,1045,1283,1777  
2 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 40, z 2015 r., poz. 1045 
3 Zmiany zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 
4 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 699,978,1197,1269,1311 i 1649 
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IMIENNY  WYKAZ  SOŁTYSÓW 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo 

1. Hammacher Jan Bielawa 

2. Zych Piotr Blękwit 

3. Pawłowska Teresa Bługowo 

4. Lisowska Barbara Buntowo 

5. Kowalski Przemysław Dzierzążenko 

6. Stępień Wiesława Franciszkowo 

7. Śpiewak Joanna Górzna 

8. Pietrzak Marek Józefowo 

9. Ratajska Bożena  Kamień 

10. Bulawa Jan Kleszczyna 

11. Drajer Marek Klukowo 

12. Szymańska Maria Krzywa Wieś 

13. Tomaszewski Adam Międzybłocie 

14. Lisiak Karol Nowiny 

15. Gadecki Mieczysław  Nowy Dwór 

16. Zakrzewska Mirosława Nowa Święta 

17. Gaj Zuzanna Pieczynek 

18. Gracz Anna Płosków 

19. Wiącek Marcin Radawnica 

20. Maciejewski Jarosław Rudna 

21. Karbowiak Zenon Stare Dzierzążno 

22. Czyżyk Sławomir Skic 

23. Szewczuk Alicja Sławianowo 

24. Klóska Eugeniusz Stawnica 

25. Wójcik Małgorzata Święta 

26. Kasprzyk Piotr Święta I 

27. Brandt Jarosław Wąsosz 

28. Bulawa Alicja Zalesie 
  

                                                                                                         

 

                           

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV.150.2015 Rady 

Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów   
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UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr XIV.150.2015  Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie  zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

   

                      

         Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XIV.150.2015 r. z dnia 29 grudnia 2015 r. powierzono 

pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy sołtysom. Rada Gminy 

ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków do wyraźnego wskazania osoby 

inkasenta, w sposób precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania 

należności został nałożony. Wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter personalny, co 

oznacza, że Rada Gminy w uchwale lub załączniku do uchwały musi podać imię i nazwisko 

inkasenta pobierającego podatki oraz obszar działania /sołectwo/.   

Realizując wniosek zgłoszony przez większość sołtysów odstępuje się od naliczania                        

i wypłacania procentowego wskaźnika wynagrodzenia. 

         Z uwagi na powyższe Rada Gminy Złotów zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru podatków i  powołania inkasentów.                                                                                                                                                                                

        

                          

                                                     


