
Projekt Nr …………………… 

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

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso  

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.1) ) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 333 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022  

poz. 1452 ze zm.  2)), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 888), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1540 ze zm.3)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa. 

§ 2. Inkasentami w zakresie podatków określonych w § 1 są: 

1) sołectwo Strzeleczki –; 

2) sołectwo Dobra –; 

3) sołectwo Dziedzice –; 

4) sołectwo Komorniki –; 

5) sołectwo Kujawy –; 

6) sołectwo Łowkowice –; 

7) sołectwo Moszna –; 

8) sołectwo Pisarzowice –; 

9) sołectwo Racławiczki –; 

10) sołectwo Smolarnia –; 

11) sołectwo Ścigów –; 

12) sołectwo Wawrzyńcowice –; 

13) sołectwo Zielina –. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot we wsiach: 

Strzeleczki, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Pisarzowice, Dobra, Dziedzice, Racławiczki, Ścigów i Zielina. 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4,5% od sumy zainkasowanych kwot we wsiach: 

Moszna, Smolarnia i Wawrzyńcowice. 

§ 5. Termin płatności inkasenta przedłuża się do 3 dni roboczych po ustawowym terminie, o którym mowa 

w art. 47 § 4a ustawy – Ordynacja podatkowa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561; 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1512; 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2079, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 

974, 1265, 1301, 1933, 2180.  



§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso. 

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

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

 

 


