
UCHWAŁA NR IX/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody gminy Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 
849 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 
465 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 
1. Zarządza się na terenie Gminy Swarzędz pobór podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych powierza się 

sołtysom wsi gminy Swarzędz, według załącznika do uchwały.

§ 2. 
1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy prawidłowo 

zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Gminy Swarzędz pobranych 
podatków.

2. Inkasent jest zobowiązany do wpłacenia na rachunek bankowy Gminy Swarzędz  
pobranego od podatników podatku organowi podatkowemu w terminie 3 dni od dnia upływu 
ustawowego terminu płatności podatku.

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XII/59/2011 z dnia 24 maja 2011r. 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wykaz inkasentów

Lp. Wieś Imię i nazwisko
1 Bogucin Adam Borówczak
2 Garby Bogdan Krych
3 Gortatowo Filip Molik
4 Gruszczyn Barbara Czachura
5 Janikowo Dolne Włodzimierz Konieczny
6 Janikowo Górne Ryszard Wiczyński
7 Jasin Maria Drozda
8 Karłowice Henryk Borski
9 Kobylnica Grażyna Orpińska
10 Kruszewnia Małgorzata Markiewicz
11 Łowęcin Bogumiła Kaczmarek
12 Paczkowo Małgorzata Glabas - Gruszka
13 Puszczykowo Zaborze Krzysztof Nowak
14 Rabowice Katarzyna Szaferska
15 Sarbinowo Hanna Andrzejewska
16 Sokolniki Gwiazdowskie Gabriela Iglińska
17 Wierzenica Maciej Dominikowski
18 Wierzonka Irena Prokop
19 Zalasewo Adrian Senyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z 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 gminy może zarządzić

pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i

określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Realizując dyspozycje zawarte w

wymienionych ustawach podatkowych Rada Miejska w Swarzędzu podejmuje uchwałę w

sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru

podatków stanowiących dochody gminy, będącą kontynuacją uchwały z roku 2011.

Inkasentami podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego pozostają sołtysi wymienieni

w załączniku do uchwały (poza sołectwem Uzarzewo), a ich wynagrodzenie za inkaso nie

ulega zmianie. Głównym powodem podjęcia uchwały jest konieczność uaktualnienia

wykazu inkasentów w związku ze zmianą sołtysów we wsiach: Bogucin, Gortatowo,

Janikowo Dolne, Rabowice, Sarbinowo, Uzarzewo, Zalasewo.
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