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z dnia 28 marca 2019r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 oraz 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1821 z późn. zm.) 
w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:

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

§ 2. 1. 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 – Andrzej Szostak – 6,5%;

2) Sołectwo Dąbrówka Górna – Damian Kluczny – 4,5%;

3) Sołectwo Gwoździce – Artur Thiel – 5,5%;

4) Sołectwo Kórnica – Michał Hulin – 4,5%;

5) Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki – Kordian Namysło – 4,5%;

6) Sołectwo Pietna – Henryk Weiss – 5,5%;

7) Sołectwo Rogów Opolski – Dorota Koczulla – 4,5%;

8) Sołectwo Steblów – Paweł Mazurek – 4,5%;

9) Sołectwo Ściborowice – Hubert Burczyk – 4,5%;

10) Sołectwo Żużela – Mateusz Gałeczka – 4,5%;

11) Sołectwo Żywocice – Anna Wojtala -  4,5%.

2. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni do pobierania podatków od osób zamieszkałych lub 
posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 

§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników 
na właściwy rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. 
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso, uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie 
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, uchwała 
Nr XLVI/520/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków 
w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2019r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: EAF221BD-7A1F-46D7-A733-DB1B58068E67. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002r. 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. 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 procentowe 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.

Uzasadnieniem przedstawienia radzie projektu uchwały jest zmiana osób na funkcję inkasenta.

Wedle zapisu § 7 ust. 1 projektu uchwały, ma ona wejść w życie z mocą od dnia 15 maja 2019r. Przepis
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1523 ze zm.) stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie. Przepis ten znajduje zastosowanie również do aktów prawa miejscowego
stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2009 r., IV SA/Wr 2/09).

Regulacja proponowanej uchwały jest korzystna z punktu widzenia jej adresatów – mieszkańców
11 sołectw położonych na terenie Gminy Krapkowice – bowiem umożliwia im już z dniem 15 maja 2019r.
dokonywania płatności podatku w formie inkasa. Taka forma płatności jest szczególnie dogodna dla osób
schorowanych oraz starszych, które nie posiadają rachunku bankowego z dostępem elektronicznym i do
czasu wejścia w życie uchwały (czyli 14 dni od jej publikacji w dzienniku urzędowym) zmuszone byłyby
dokonywać płatności poza domem – w bankach, placówkach pocztowych, czy punktach przyjmowania
wpłat, co jest dla takich osób bardziej uciążliwe, a niekiedy i kosztowne. Do regulowania podatków
w drodze inkasa obowiązani są mieszkańcy sołectwa, a podejmowana uchwała nie ogranicza
dotychczasowych uprawnienia adresatów uchwały, a wręcz polepsza ich sytuację, bowiem wypełnia lukę,
jaka powstałaby w przypadku, w którym uchwała zaczęłaby obowiązywać dopiero po upływie 14 dni od jej
publikacji, a która polegałaby na czasowym wyłączeniu możliwości korzystania z inkasa. Takie więc
uchwalenie przepisów prawa miejscowego obowiązujących z mocą wsteczną nie godzi w zasadę
demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

Projekt opracowała:

Sonia Dannheisig - Hreczka

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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