
UCHWAŁA NR XLV/302/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 14 listopada 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 
określenia inkasentów i 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   (Dz. U. z 2017 
poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                        o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016 r.   w sprawie poboru 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso /Dz.Urz.Woj. Maz. z 2016r. poz. 10877/, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały Nr XXIII/159/2016 o którym  mowa w § 1 ust. 2 lp. 12 otrzymuje brzmienie :  
„Milew – Chrościcka Monika”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Rada Miejska ma prawo do powierzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Rada Miejska
w podjętej uchwale ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, do
wyraźnego wskazania osoby inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cechy /np. obszar działania/,
w sposób tak precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania należności w drodze
inkasa został nałożony.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego /sygn..FSK 1526/06 wskazanie osoby inkasenta
musi mieć charakter personalny, co oznacza, że Rada Miejska w uchwale lub załączniku do uchwały musi
podać imię i nazwisko inkasenta pobierającego podatki. Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr
XXIII/159/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku powierzono pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa sołtysom /Dz.Urz.Woj. Maz. z 2016r. poz. 10877/.

W związku ze śmiercią sołtysa w miejscowości Milew – Pani Wąsowskiej Zdzisławy konieczne jest
dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i powołanie nowego inkasenta. Nowym sołtysem została Pani
Monika Chrościcka, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji inkasenta.

Id: 30EBCFEB-ED7B-44A3-8136-AE5390B4B461. Podpisany Strona 1




