
UCHWAŁA NR XXIII/169/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 
2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach loklalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), art.6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.Nr 136, poz.969 z późniejszymi 
zmianami) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r 
Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami), w zwiazku z art.9 i art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku-
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznacza się sołtysów poszczególnych 
sołectw z terenu gminy Żarów, według wykazu inkasentów. 

1) Wykaz inkasentów z terenu gminy Żarów: 

 
L.p.
 

Miejscowość Imię i nazwisko sołtysa 

1. Bożanów Izabela Girnyk 

2. Buków Henryk Rycerz 
3. Gołaszyce Jolanta Kozów 
4. Imbramowice Marek Fita 
5. Kalno Janina Jarosz 
6. Kruków Beata Łodej 

7. Łażany Danuta Gadzina 

8. Marcinowiczki Eugeniusz Bernatowicz 

9. Mielęcin Paweł Świętak 

10. Mikoszowa Marta Wądołowska 
11. Mrowiny Krystyna Popek 
12. Pożarzysko Łukasz Brańka 
13. Pyszczyn Ryszard Pawlik 
14. Przyłęgów Agnieszka Proniewicz 

15. Siedlimowice Beata Śliwa 
16. Wierzbna Piotr Chruścicki 
17. Zastruże Wojciech Elżbieciak 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/106/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
inkasa podatków: rolnego od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym - 
Rada gminy może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa, określić wysokość wynagrodzenia oraz wyznaczyć 
inkasentów. Realizując dyspozycje w/w ustaw podatkowych Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie inkasa 
podatków stanowiących dochody budżetowe gminy, pozostawiając część zapisów  uchwały Nr XX/106/2000 
z dnia 27 kwietnia 2000 roku. Inkasentami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego nadal pozostają sołtysi. 
Z uwagi na specyficzny status osoby inkasenta, szczególnie dotyczący odpowiedzialności materialnej za pobrane 
podatki, wybór inkasentów został ograniczony do sołtysów poszczególnych sołectw. Wynagrodzenie za inkaso nie 
ulegnie zmianie. Zasadniczą przyczyną podjęcia nowej uchwały jest aktualizacja podstawy prawnej oraz 
wyznaczenie na inkasentów sołtysów z imienia i nazwiska zgodnie z wykazem zawartym w niniejszej uchwale. 

Sporządziła: 

Renata Rybak 

insp.d/s księgowości podatkowej i opłat 
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