
UCHWAŁA NR XXXII/281/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie 
inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.), 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze 
zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 7 uchwały Nr VI/46/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego nadaje się nowe następujące brzmienie pkt 16) :  "pkt 16) Urszula Milewska – 
Prądzewo-Kopaczewo – 11,5 %”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

 

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

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku 

o podatku leśnym, rada gminy może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. 

Jednocześnie w uchwale ma obowiązek 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, a wskazanie osoby inkasenta musi mieć 

charakter personalny, co oznacza, że rada gminy w uchwale musi podać imię i nazwisko inkasenta 

pobierającego podatki. Dnia 22 maja 2019 roku rada gminy podjęła uchwałę oznaczoną Nr VI/46/2019 

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia. W związku ze złożona rezygnacją Sołtysa Sołectwa Prądzewo-Kopaczewo, konieczne jest 

podjęcie nowej uchwały po wyborach nowo wybranego sołtysa. 

Stawki wynagrodzenia za inkaso pozostają bez zmian – nie uległ zmianie wskaźnik % od 

zainkasowanej kwoty. Podjęcie nowej uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy. 
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