
 
UCHWAŁA NR  44/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 26 lutego  2019r. 
 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500), 
art.6 ust.12  oraz art.19 pkt 1 lit. f)  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach                            
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz.1445, poz.1588, poz.1669, poz.1693, poz.1722, poz. 
2073), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz.1892;                     
z 2018r. poz.1588, poz.1669) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz.U. z 2017r. poz.1821; z 2018r. poz.1588, poz.1669) -   
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§1.1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego i opłaty od posiadania psów. 

2. Inkasentami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty                          
od posiadania psów na terenie sołectw są sołtysi. Wykaz inkasentów określa załącznik do 
uchwały.  

3. Ustala się wynagrodzenie roczne za inkaso podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego: wynagrodzenie stałe w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące 
pięćset złotych) powiększone o kwotę 4% od wartości wpłat zainkasowanych osobiście przez 
inkasenta.  

4. Inkasentom za pobór opłaty od posiadania psa przysługuje wynagrodzenie                               
w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.  

5. W drodze inkasa nie pobiera się podatków i opłat stanowiących  zaległości podatkowe. 
 

§2. Inkasent jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych przez niego podatków i opłat 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu zapłaty podatku. 
 

§3. Traci moc uchwała Nr 47/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015r.                      
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz opłaty                    
od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r. poz.1454). 
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały  Nr 44/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od 
posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
 

Zgodnie z dotychczasową praktyką w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych 
inkasentami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty od posiadania 
psów na terenie poszczególnych sołectw Gminy i Miasta Jastrowie byli sołtysi.  

W projekcie przedkładanej uchwały proponuje się sołtysów jako inkasentów podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów. 

W związku z wyborami do organów jednostek pomocniczych samorządu gminnego 
zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa 
poprzez uwzględnienie wybranych sołtysów jako inkasentów wymienionych podatków i opłaty. 

Wykaz inkasentów zawiera załącznik do uchwały. 
W projekcie uchwały proponuje się również zmianę stałej stawki procentowej 

wynagrodzenia inkasenta. 
 
W związku z powyższym w pełni zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 

 


