
Uchwała Nr VI/33/07 
Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29czerwca 2007 r. 
 

W sprawie ustalenia inkasa naleŜności podatkowych naleŜnych  od osób 
fizycznych oraz określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso  naleŜności 
podatkowych. 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm. ), art.  6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. z 
2006 r.  Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6  ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm. ) Rada Miejska w 
Kałuszynie  uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zarządza się na terenie miasta i gminy Kałuszyn pobór naleŜności 
podatkowych naleŜnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Inkasentami poboru łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, 
podatku  leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 
na terenie wsi  ustala się sołtysów, a na terenie miasta  inkasenta, ustalonego 
odrębną uchwałą. 

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie procentowe  od sumy zainkasowanych 
kwot. Ustala się, Ŝe inkasenci na terenie wsi otrzymują  wynagrodzenie w 
wysokości  10  %  zainkasowanych kwot, a inkasent w mieście  otrzymuje  
wynagrodzenie w wysokości 4% .  

4. Zakres czynności do wykonania przez inkasentów  w ramach poboru 
naleŜności podatkowych naleŜnych od osób fizycznych  oraz skutki ich nie 
wykonania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Inkasa podatku dokonuje się w miejscu zamieszkania podatnika. 
 

§ 3 
 

Wypłata prowizji z tytułu inkasa powinna nastąpić w terminie jednego miesiąca 
po rozliczeniu wpłat. 
   
 



 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
 

§ 5 
 

Traci moc uchwała Nr XXX/196/01  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia inkasa naleŜności podatkowych naleŜnych 
od osób fizycznych i określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso naleŜności 
podatkowych. 
 

§ 6 
 

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

 
                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                    Rady Miejskiej 

 
                                                                                        Janusz Kazimierz Pełka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 Załącznik  
                                                do Uchwały Rady Miejskiej  

                                                                  Nr  VI/33/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. 
 

Zakres czynności  
do wykonania przez inkasentów w ramach poboru naleŜności z tytułu 

zobowiązań  podatkowych naleŜnych od osób fizycznych oraz skutki ich nie 
wykonania 

 
I. Do obowiązków inkasenta naleŜy: 
 
1. Pobranie z Urzędu Miejskiego w wyznaczonym przez Urząd terminie decyzji 

podatkowych i niezwłoczne ich doręczenie  za pokwitowaniem, 
zobowiązanym osobom fizycznym, najpóźniej do 1 marca  roku 
podatkowego. 

2. Pobranie z Urzędu Miejskiego w Kałuszynie kontokwitariusza  co najmniej 
na 7 dni przed terminem płatności kaŜdej raty. 

3. Zainkasowanie  naleŜności  podatkowych od podatników , a w szczególności 
łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, podatku  leśnego, 
podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów. 

4. Wpłacenie  pobranych naleŜności na konto Gminy Kałuszyn, najpóźniej  w 
dniu następującym po dniu  stanowiącym termin płatności raty podatku oraz 
rozliczenie się z pobranych konokwitariuszy. 

 
II. W razie nie dopełnienia obowiązków inkasent zobowiązany jest: 
1. W przypadku nie wpłacenia  pobranych naleŜności podatkowych w terminie , 

o którym mowa w pkt .I.3. do zapłacenia odsetek za zwłokę. 
2. Wpłacenia  wszystkich  pobranych naleŜności z tytułu inkasa pod rygorem 

postępowania egzekucyjnego z całości  posiadanego majątku. 
3. Pokrycia kosztów egzekucji zainkasowanych  i nie wpłaconych naleŜności 

podatkowych. 
 

                                                                              Przewodniczący  
                                                                              Rady Miejskiej 

 
                                                                              Janusz Kazimierz Pełka 

 


