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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 
opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 

191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 

237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt 

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 

1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 

r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 
na terenie wiejskim gminy Drawsko Pomorskie. 

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa bezpośrednio na targowisku miejskim w Drawsku 
Pomorskim. 

§ 2. Na inkasentów podatków i opłat określonych w § 1 wyznacza się osoby wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Inkasentowi za pobrane podatki: rolny, leśny i od nieruchomości przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 10,0 % zainkasowanych kwot. 

2. Za pobranie opłaty targowej ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5,0 % pobranych opłat 

3. Zasady poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1 oraz rozliczania kwot pobranych przez inkasenta 
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników 
bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy gminy Drawsko Pomorskie. 

§ 5. Inkasent przy wykonywaniu czynności inkasa zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o pełnieniu 
funkcji inkasenta wydane przez Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz okazywać je na żądanie podatnika. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2009 
r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty 
targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2009 r. Nr 63, poz. 1696). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty 
targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z obowiązującymi normami 
prawnymi Rada Miejska może zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określić imiennie 
inkasentów i ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W praktyce procedura ta ma ułatwić podatnikom, 
szczególnie osobom fizycznym zamieszkałym na terenie wiejskim, wywiązanie się z zobowiązań podatkowych 
przez umożliwienie im zapłacenia podatków w miejscu zamieszkania. Uchylenie dotychczas obowiązującej 
uchwały Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. 
Nr 63, poz. 1696) spowodowane jest zmianami personalnymi funkcji sołtysów, którzy pełnili role inkasentów 
w sołectwach: Mielenko Drawskie, Nętno, Zagozd. Zmiana dotyczy również zastępców inkasentów w Sołectwach: 
Konotop, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte. Stąd konieczność zmiany 
uchwały. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Wykaz inkasentów podatku rolnego, lesnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Zasady poboru podatków i opłat lokalnych oraz rozliczania kwot pobranych przez inkasentów

Zalacznik2.docx










