
Uchwała Nr VII/25/15 
Rady Gminy Kamiennik 
z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 
 
 
                                    w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 
 
 
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust.12 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.849) oraz 
art.28§ 4 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 
r. poz.749 z późn. zm.)  uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku rolnego od osób fizycznych 
2) podatku leśnego od osób fizycznych 
3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
 
 

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków   
       wymienionych w § 1 : 

1. Pan Marek Rutkowski  na terenie sołectwa Białowieża 
2. Pan Andrzej Ciesielski na terenie sołectwa Chociebórz 
3. Pan Bolesław Ciućka na terenie sołectwa Cieszanowice 
4. Pan Jan Miske na terenie sołectwa Goworowice 
5. Pan Piotr Łukasiewicz na terenie sołectwa Kamiennik 
6. Pani Urszula Urbańczyk na terenie sołectwa Karłowice Małe 
7. Pani Małgorzata Pietroczuk na terenie sołectwa Karłowice Wielkie 
8. Pani Joanna Tuszyńska na terenie sołectwa Kłodobok 
9. Pan/i ……………………………   na terenie sołectwa Lipniki 
10. Pan/i ……………………………  na terenie sołectwa Ogonów 
11. Pan Andrzej Ochociński na terenie sołectwa Szklary 
12. Pani Elżbieta Łabys na terenie sołectwa Wilemowice 
13. Pani Agnieszka Tęcza na terenie sołectwa Zurzyce 
 
 

§ 3. Kwoty pobrane z tytułu podatków inkasent jest zobowiązany wpłacić w dniu        
następującym po ostatnim dniu , w którym zgodnie z przepisami wpłata podatku powinna 
nastąpić, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Kamiennik. 
 
 
 
§ 4.1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie wskazanym w § 3 inkasentowi  
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % kwot pobranych i wpłaconych podatków. 



 
§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania  
należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek 
bankowy. 
 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 roku w 
sprawie poboru podatków oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
       Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
      
      
 


