
Uchwała Nr IV/ 18/ 07 
Rady Gminy Leoncin 

z dnia 28 lutego2007 roku 
 
 
 
 
 

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso. 
 
 
     Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym  
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. /, 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, z późn.  zm/. – Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. 
 

§ 2 
 

Wyznacza się jako inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości niżej  
wymienione osoby: 
1. Wosiński Stefan, zam. Stare Polesie na terenie sołectwa Stare Polesie, 
2. Pietroń Stanisław, zam. Wilków n/ Wisłą na terenie sołectwa Wilków n/ Wisłą, 
3. Pręgowski Janusz, zam. Nowy Secymin na terenie sołectwa Nowy Secymin, 
4. Gruszka Daniela, zam. Nowe Polesie na terenie sołectwa Nowe Polesie, 
5. Trojanowski Robert, zam. Nowa Mała Wieś na terenie sołectwa Nowa Mała Wieś, 
6. Góral Jadwiga, zam. Rybitw na terenie sołectwa Rybitw, 
7. Zapisek Zdzisław, zam. Nowy Wilków na terenie sołectwa Nowy Wilków, 
8. Gruszka Antoni, zam. Wilków Polski na terenie sołectwa Wilków Polski, 
9. Liśkiewicz Antoni, zam. Gniewniewice Folwarczne na terenie sołectwa Nowe Gniewniewice  
10. Malicka Maria, zam. Głusk na terenie sołectwa Głusk, 
11. Jabłoński Józef, zam. Teofile na terenie sołectwa Teofile, 
12. Jarząbek Maria, zam. Ośniki na terenie sołectwa Ośniki, 
13. Zieliński Ryszard, zam. Stare Grochale na terenie sołectwa Stare Grochale, 
14. Gocałek Marianna, zam. Michałów na terenie sołectwa Leoncin, 
15. Paszkowski Zbigniew, zam. Górki na terenie sołectwa Górki, 
16. Zieliński Franciszek ,zam. Stara Dąbrowa na terenie sołectwa Stara Dąbrowa, 
17. Grabowska Agata, zam. Secymin Polski na terenie sołectwa Secymin Polski, 
18. Kurlanc Teresa, zam. Nowa Dąbrowa na terenie sołectwa Nowa Dąbrowa. 
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§ 3 
 

1. Inkasenci, każdy na terenie wskazanego sołectwa, dokonują poboru podatków wymienionych 
w § 1 w terminach płatności rat tych podatków, określonych  w ustawach: 

− z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,  
      z późn. zm. /, 
− z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844, z późn.  zm./, 
− z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm./ 
2. Inkasenci zobowiązani są do poboru podatków w wyznaczonych terminach oraz wpłacenia 

zainkasowanych kwot do kasy Urzędu Gminy w dniu następującym po ostatnim dniu, w 
którym, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 1 wpłata podatku powinna nastąpić.  

 
§ 4 

 
Podatnicy  którzy nie uiścili podatków do inkasenta dokonują wpłat podatków w kasie Urzędu 
Gminy, za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy gminy. 

  
§ 5 

 
1. Dla inkasentów podatków wymienionych w § 1 ustala się wynagrodzenie, na które składa się: 

− ryczałt w wysokości 170 zł za pobór wymienionych podatków, 
− prowizja w wysokości 5 % kwoty zainkasowanej 

2. Urząd Gminy nalicza i wypłaca inkasentom wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 po 
wpłaceniu zainkasowanych kwot do kasy Urzędu, na podstawie listy wpłat w terminie do 
jednego miesiąca po upływie terminu płatności każdej raty. 

  
                                                                   §   6 
 
Traci moc uchwała Nr XXXV/4/06 Rady Gminy Leoncin dnia 29 marca 2006 roku w sprawie 
wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso. 
 

§ 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 8 
 

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

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                        Antoni Gruszka 


	Przewodniczący Rady Gminy 
	                                                                        Antoni Gruszka 


