
Projekt Nr 4

z dnia 13 października 2015r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/ /2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala co nastepuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się na obszarze sołectw następujące osoby 
i ustala się wynagrodzenie od sumy zainkasowanych kwot w wysokościach:

1) sołectwo Borek - Marek Kusienicki - 6,5%;

2) sołectwo Dąbrówka Górna - Damian Kluczny - 4,5%;

3) sołectwo Gwoździce - Edyta Malorny - 5,5%;

4) sołectwo Kórnica - Ewald Tomala - 4,5%

5) sołectwo Nowy Dwór Prudnicki - Brygida Styra - 4,5%;

6) sołectwo Pietna - Łukasz Stokłosa - 5,5%;

7) sołectwo Rogów Opolski - Dorota Koczulla - 4,5%;

8) sołectwo Steblów - Paweł Mazurek - 4,5%;

9) sołectwo Ściborowice - Teofil Knura - 4,5%;

10) sołectwo Żużela - Urszula Gajda - 4,5%;

11) sołectwo Żywocice - Szczepan Bryś - 4,5%.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników na 
właściwy rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 5. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso, uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. 
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, 
uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia poboru 
podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała X/112/2015 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, 
wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. Podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym, Rada Miejska może zarządzić pobór podatków i
opłat lokalnych w drodze inkasa. W podjętej uchwale Rada ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru
podatków i opłat w drodze inkasa, do wyraźnego wskazania osoby inkasenta, przedstawiając
indywidualizujące cechy (np. obszar działania), w sposób tak precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na
kogo obowiązek pobierania należności w drodze inkasa został nałożony. Na podstawie wyroku naczelnego
Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 1526/06) wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter
personalny, co oznacza, że Rada w uchwale musi podać imię i nazwisko inkasenta pobierającego podatki.

Stawki za inkaso nie ulegają zmianie (6,5%; 5,5%; 4,5%) a uzależnione są od ilości podatników
w poszczególnych sołectwach oraz rozproszenia zabudowań mieszkalnych w poszczególnych wsiach.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

Projekt opracowała:
Sonia Dannheisig-Hreczka
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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