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Poz. 698 

 
UCHWAŁA NR VI/23/07 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 23 marca 2007 r. 

 
w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), w związku 
z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), 
w związku z 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) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór w drodze inkasa następujących podatków i opłat lokalnych: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 

 
 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 

1) 
 

2) 
 

3) 

podatek rolny, 

podatek leśny, 
podatek od nieruchomości, 
podatek od posiadania psów, 
opłata targowa. 

§ 2. Ustala się wykaz inkasentów w poszczególnych miejscowościach: 

Babin - sołtys wsi Babin, 

Babinek - sołtys wsi Babinek, 
Będgoszcz - sołtys wsi Będgoszcz, 
Bielice - sołtys wsi Bielice, 
Chabowo - sołtys wsi Chabowo, 
Chabówko - sołtys wsi Chabówko, 
Linie - sołtys wsi Linie, 
Nowe Chrapowo - sołtys wsi Nowe Chrapowo, 
Nowe Linie - sołtys wsi Nowe Linie, 
Parsów - sołtys wsi Parsów, 
Stare Chrapowo - sołtys wsi Stare Chrapowo, 
Swochowo - sołtys wsi Swochowo. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso. 

inkasent otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za pobór w drodze inkasa podatków, o których mowa w § 1 

lit. a, b, c w wysokości 4,0% z tytułu zainkasowanych podatków; 
inkasent otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za pobór w drodze inkasa podatku, o którym mowa w § 1 
lit. d w wysokości 50% od zainkasowanego podatku; 
inkasent otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za pobór w drodze inkasa opłaty, o której mowa w § 1 lit. e 
w wysokości 20% od zainkasowanej należności. 

§ 4. Inkasenci działają w ramach ustalonych zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy w Bielicach z dnia 26 listopada 2004 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- 

wództwa Zachodniopomorskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Edward Mocarski 



 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 48 – 5514 – Poz. 698 

 
 

 
Załącznik do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 23 marca 2007 r. (poz. 698) 

 
1. Inkasenta zobowiązuje się do rozliczania i wpłat zainkasowanych podatków i opłat w następujących 

terminach i godzinach: 

1) w tytułach określonych w § 1 lit. a, b, c przy: 

I racie - do 16 marca do godz. 1100 

II racie - do 16 maja do godz. 1100 

III racie - do 16 września do godz. 1100 

IV racie - do 16 listopada do godz. 1100 

każdego roku podatkowego. 
 
 
2. W przypadku określonym w § 1 lit. d do 16 maja, do godz. 1100 każdego roku podatkowego. 
3 W przypadku określonym w § 1 lit. e do 28-go każdego miesiąca. 

4. W razie zainkasowania podatków co najmniej na 4 dni przed ostatecznym terminem płatności tych  

podatków - rozliczenie i wpłatę kwot należy dokonać w ciągu czterech dni. 

5. Jeżeli dzień rozliczenia jest dniem wolnym od pracy; rozliczenie należy dokonać w najbliższym dniu roboczym. 

6. Za zwłokę w dokonywaniu wpłat zainkasowanych podatków i opłaty targowej naliczane będą odsetki 

jak przy zobowiązaniach podatkowych. 

7. Inkasent nie inkasuje należności, o której mowa w § 1 lit. a, b, c osobom, którym udzielono prolongaty 

lub którzy chcą wpłacić po ostatecznym terminie płatności tych podatków. 

8. Pobór należności określonych w § 1 następuje na drukach przekazanych przez Urząd Gminy, tj.  

kwitariusz przychodowy K-103. 

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu dwóch tygodni po rozliczeniu się z zainkasowanych kwot. 

10. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za zainkasowane kwoty oraz za druki ścisłego zarachowania. 



 


