
 
 

UCHWAŁA Nr XXXVII /190/ 10 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w 
drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków 

i opłat lokalnych na terenie gminy Cegłów 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 j.t z późn. zm.) w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. t.j. z 2006r Nr 121 poz. 844 z 
póź.zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r 
Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) uwzględniając § 3 ust.2 uchwały Rady Gminy 
Cegłów Nr VII/38/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie przejęcia od właścicieli 
nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie 
utrzymania porządku i czystości, Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

 
§ 1 

W uchwale Nr VIII/43/07 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Cegłów 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  
a) w §3 pkt.1 po wyraŜeniu „zainkasowanej przez sołtysów” dodaje się wyraŜenie 

„zgodnie z konto kwitariuszem”, 
b) w § 3 pkt.2 po wyraŜeniu „zainkasowanej przez sołtysów” dodaje się wyraŜenie 

„zgodnie z wykazem płatników opłaty”, 
c) W §3 pkt.3 po wyraŜeniu „zainkasowanej przez sołtysów” dodaje się wyraŜenie 

„zgodnie z zestawieniem wymiaru opłaty” 
2) Załącznik do uchwały „Zakres czynności sołtysów – inkasentów podatków i opłat 

lokalnych w ramach poboru zobowiązań podatkowych naleŜnych od osób fizycznych” 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2010r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie : 
Kontrola podatków w Urzędzie Gminy ujawniła błędy w postępowaniu inkasentów przy 
doręczaniu decyzji podatkowych lub opłat za śmieci. Proponowana zmiana wprowadza 
większe uściślenie zapisu postępowania inkasenta w celu wyeliminowania tych błędów. 


