
   Uchwała Nr XI/74/2015 
   Rady Gminy Rozdrażew 
   z dnia  29  grudnia 2015r.  

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego                                 
i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla inkasentów 

 
          
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381, ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.), art. 6 ust. 12                   
i art. 19 pkt 1 lit. f, w zw. z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach                     
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), uchwala się,  co następuje:  

 
 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr IV/30/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 marca 2015r.                  
w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. 
 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
     Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

 
 Od kilku lat w gminie Rozdrażew obserwujemy tendencję obniżania się odsetka osób 
korzystających z możliwości płacenia podatków od nieruchomości i rolnego u sołtysów, 
którzy zostali upoważnieni przez Radę Gminy do inkasa tychże podatków. Tendencja ta 
przyśpieszyła po wprowadzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płatnej  
w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu, przy czym z tej drugiej formy korzysta coraz 
większa grupa mieszkańców. Opłata ta w naszej gminie płatna jest do 15 każdego miesiąca, 
co powoduje, że w marcu, maju, wrześniu i listopadzie pokrywa się z datą płatności podatków 
lokalnych. Wskutek tego część mieszkańców w tym samym terminie uiszcza należności na 
rzecz gminy w dwóch różnych miejscach. 

Jednocześnie coraz powszechniejszy dostęp do bankowości internetowej sprawia,                
że płatność należności publicznych bez konieczności udania się do siedziby gminy nie jest już 
problemem. Natomiast spadek liczby osób korzystających z możliwości inkasa podatków 
przez sołtysów powoduje, że za swe kilkudniowe zaangażowanie w odbieranie płatności, 
dostarczenie i rozliczenie zebranych pieniędzy otrzymują oni coraz niższe wynagrodzenie.             
W tej sytuacji zasadne jest rozważenie likwidacji instytucji inkasa podatków lokalnych przez 
sołtysów.  
 
 
       Wójt Gminy  

Mariusz Dymarski  


