
UCHWAŁA NR VI/67/2019
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.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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