
UCHWAŁA Nr XLIII.442.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 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 8 marca 1990 r.                 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1), art. 6 ust.12 ustawy z dnia                      

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 17852), art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),  

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1821) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 800 ze zm.3)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. W Uchwale 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 wprowadza się zmianę: 

 

     -   w załączniku do Uchwały – Imienny wykaz sołtysów –  w pozycji 8 skreśla się   

„Pietrzak Marek” i w to miejsce wpisuje się „Nowak Zbigniew”.                        

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.  

 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 
2 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2141, 2372 i 2432, z 2018 r. poz. 650 
3 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 771 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLIII.442.2018 Rady Gminy Złotów 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia                                     

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych                                            

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

 

 

         Uchwałą Nr XIV.150.2015 r. Rady Gminy Złotów 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 w drodze inkasa 

do wyraźnego wskazania osoby inkasenta, w sposób precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, 

na kogo obowiązek pobierania należności w drodze inkasa 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/. 

 

         Dnia 9 maja 2018 r. dotychczasowy sołtys sołectwa Józefowo Marek Pietrzak złożył 

rezygnację z pełnienia sprawowanej funkcji. 

 

         Dnia 22 maja 2018 r. na zebraniu wiejskim wybrano nowego sołtysa został nim                            

Zbigniew Nowak. 

 

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

w sprawie wprowadzenia zmiany w osobie inkasenta w sołectwie Józefowo. 

        
 

 

 


