
UCHWAŁA NR VII/54/15
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego na terenie sołectw w gminie Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso

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 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014 r. poz. 
379, poz. 1072) w związku z art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości na terenie sołectw w drodze 
inkasa.

2. Określa się sołtysów, jako inkasentów, dla dokonania poboru podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw w gminie Trzcianka, jak 
w § 4 uchwały.

§ 2. 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw 
w drodze inkasa.

2. Określa się sołtysów, jako inkasentów, dla dokonania poboru łącznego zobowiązania 
pieniężnego od osób fizycznych na terenie sołectw w gminie Trzcianka, jak 
w § 4 uchwały.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa.

2. Określa się sołtysów, jako inkasentów, dla dokonania poboru podatku rolnego 
i podatku leśnego od osób fizycznych na terenie sołectw w gminie Trzcianka, jak 
w § 4 uchwały.

§ 4. Inkasentami, o których mowa w § 1-3, są następujące osoby w sołectwach:
1) Biała – Barbara Maternowska;
2) Biernatowo – Regina Szymczak;
3) Górnica - Magdalena Majewska;
4) Łomnica – Aneta Flis;
5) Niekursko – Anna Olczak-Hałuszczak;
6) Nowa Wieś – Ryszard Mleczak;
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7) Pokrzywno – Andrzej Moszyński;
8) Przyłęki - Marcin Skrzypek;
9) Radolin – Karolina Boch-Bobik;
10) Runowo – Ireneusz Mazurek;
11) Rychlik – Jacek Warnkowski;
12) Sarcz – Krzysztof Lipiński;
13) Siedlisko – Mariusz Łuczak;
14) Smolarnia – Jakub Witkowski;
15) Stobno – Lidia Zimnicka;
16) Straduń – Brygida Topola;
17) Teresin – Angelika Szpiganowicz;
18) Wapniarnia Pierwsza - Marianna Trylińska;
19) Wapniarnia Trzecia – Jan Witkowski;
20) Wrząca – Waldemar Wąsek.

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości:
1) 5% zainkasowanej kwoty podatku od nieruchomości;
2) 10% zainkasowanej kwoty podatku rolnego;
3) 10% zainkasowanej kwoty podatku leśnego;
4) 10% zainkasowanej kwoty podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego.
§ 6. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności 

przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki lub na właściwy 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 listopada 

2011 r. ze zmianami, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw w gminie Trzcianka, wyznaczenia 
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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