
UCHWAŁA NR XXXVIII/49/2014
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz 
wysokości 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
465 z późn. zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, 
w ustawowych terminach w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujące osoby: 

1) w sołectwie Batowice - P. Krzysztof Król, zam. Batowice 9, 32-086 Batowice, 

2) w sołectwie Bibice - P. Magdalena Krawczyk, zam. ul. Spacerowa 72, 32-087 Bibice, 

3) w sołectwie Bosutów-Boleń - P. Jan Gajoch, zam. ul. Leśna 5, 32-086 Bosutów, 

4) w sołectwie Brzozówka - P. Adam Chludek, zam. ul. Zielona Droga 5, 32-088 Brzozówka, 

5) w sołectwie Dziekanowice- P. Stanisława Ryńska, zam. Dziekanowice 18, 32-086 Dziekanowice, 

6) w sołectwie Garlica Duchowna - P. Artur Nogieć, zam. Garlica Duchowna 24, 32-087 Garlica Duchowna, 

7) w sołectwie Garlica Murowana- P. Dorota Król, zam. Garlica Murowana 26, 32-087 Garlica Murowana, 

8) w sołectwie Garliczka - P. Jerzy Żuchowicz, zam. Garliczka 2, 32-088 Garliczka, 

9) w sołectwie Grębynice - P. Adam Duliński,  zam. ul.Parkowa 8, 32-088 Grębynice, 

10) w sołectwie Januszowice- P. Marta  Sadzik, zam. Januszowice 71, 32-088 Januszowice, 

11) w sołectwie Korzkiew - P. Janusz Macała -Wrześniowski, zam. Korzkiew 29, 32-088 Korzkiew, 

12) w sołectwie Pękowice - P. Jerzy Buczak, zam. ul. Ojcowska 13, 32-087 Pękowice, 

13) w sołectwie Przybysławice - P. Aleksander Tabor, zam. ul. Źródlana 19, 32-088 Przybysławice, 

14) w sołectwie Owczary - P. Ryszard Krawczyk, zam. ul. Długa 74, 32-088 Owczary, 

15) w sołectwie Trojanowice - P. Bożena Mędrek, zam. ul. Ogrodowa 25, 32-087 Trojanowice, 

16) w sołectwie Węgrzce - P. Augustyn Jach, zam. ul. C21 nr 1, 32-086 Węgrzce, 

17) w sołectwie Wola Zachariaszowska - P. Lucyna Kwiecień, zam. Wola Zachariaszowska 34, 32-087 Wola 
Zachariaszowska, 

18) w sołectwie Zielonki - P. Władysław Orzechowski, zam. ul. Ks. Zięby 2, 32-087 Zielonki, 

19) w sołectwie Osiedle Łokietka w Zielonkach - P. Krzysztof Olawski, zam. ul. Fiołkowa 14, 32-087 Zielonki.

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości: 

a) 7 % (brutto) od kwot pobranych podatków od osób fizycznych, 

b) 3 % (brutto) od wpłat bankowych i kasowych podatków od osób fizycznych, pod warunkiem doręczenia decyzji 
podatkowych.
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2.  Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków na rachunek Urzędu Gminy w terminie 3 dni 
następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata 
podatku powinna nastąpić.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/24/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa 
podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso wraz  ze zmieniającymi ją uchwałami (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2007 r. 
Nr 82, poz. 524 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki

Ryszard Krawczyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn.
zm.) rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów, i określić wysokość
wynagrodzenia za inkaso.

W związku z powyższym, z uwagi na wielokrotną nowelizację obowiązującej uchwały
proponuje się uchylenie uchwały Nr IV/24/2007 Rady GminyZielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w
sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z
2007 r. Nr 82, poz. 524 z późn. zm.) wraz ze zmieniającymi ją uchwałami, i podjęcie nowej
obejmującej nowelizowane zapisy, z uwzględnieniem zmiany inkasenta w sołectwie Garlica
Duchowna, z uwagi na wybór nowego sołtysa. Inkasentem podatków pobieranych od osób
fizycznychw sołectwie Garlica Duchowna zostaje Pan Artur Nogieć. Pozostałe zapisy nie zmieniają
się w stosunku do uchylanej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponuje się przyjęcieprojektu niniejszej uchwały.
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