
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie 
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 z późniejszymi zmianami ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku 
leśnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.888 z późniejszymi zmianami ), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala: 

§ 1. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 
w drodze inkasa. 

2. Pobór podatków, o których mowa w ust. 1, dotyczy należności podatkowych przypadających od 
osób fizycznych. 

§ 2. Wyznaczyć na inkasentów na trenach sołectw: 

1) Skrzeczkowice – Pani Marzena Paszenda 

2) Ruptawa – Cisówka – Pani Dorota Ledwoń 

3) Borynia – Pani Urszula Sobik 

4) Bzie: 

a) Bzie Górne – Pani Jolanta Domardzka 

b) Bzie Dolne – Pani Jolanta Domardzka 

c) Bzie Zameckie – Pan Michał Urgoł 

5) Szeroka – Pan Henryk Goraus 

6) Moszczenica – Pani Wanda Pawliczek 

§ 3. Wynagrodzenie osób pobierających podatki w formie inkasa ustalić w wysokości 5% od 
pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój 

§ 5. Traci moc uchwała Nr I.11.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

PREZYDENT MIASTA 
/-/ Anna Hetman 



Jastrzębie-Zdrój, 08.12.2021r. 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie- 

Zdrój. 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych „Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia 

za inkaso”, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym „Rada 

gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2 w 

drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso”, oraz art. 

6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym „Rada gminy może zarządzać 

pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów 

i wysokość wynagrodzenia za inkaso”. 

 

W związku z otrzymaną rezygnacją  Pana Władysława Piasecki  z funkcji inkasenta 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie sołectwa Bzie Górne wnosi się 

o wyznaczenie inkasenta podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie sołectwa 

Bzie Górne i proponuje się Panią Jolantę Domaradzką. 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

               Podatków i Opłat 

           /-/ Aleksandra Strzemecka 
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