
 
UCHWAŁA NR XXXII/ 233 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 14 marca 2013r. 

 
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.8 ust.2 pkt.15art. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
 (Dz. U.z 2001 r Nr 142 poz.1591 j.t z późn. zm.1) w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 
stycznia1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U.. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. 
zm.2), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 
200 poz. 1682 z pózn. zm.3), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. 
U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.4) w związku za art. 6i ust.2 ustawy z dnia 13 września 
1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz.391, z 
2013r., poz.21 i poz. 228) Rada Gminy Cegłów postanawia 
 

§ 1. 
Na terenie gminy Cegłów zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkaso, niżej 
wymienionych: 

a) podatków 
1) rolnego, 
2) leśnego, 
3) od nieruchomości, 

b) opłat 
1) z tytułu posiadania psów, 
2) melioracyjnej, 
3) za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
§ 2. 

1) Inkasentami podatków i opłat wymienionych w § 1 ustala się sołtysów właściwych dla 
danego sołectwa z terenu gminy Cegłów. 
2) Zakres czynności inkasentów związanych z poborem zobowiązań finansowych należnych 
od osób fizycznych oraz skutki niewykonania tych czynności określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012r., poz.567, z 2013r. poz. 153. 
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Nr 96, poz. 620, Nr 255, 
poz. 1461 i Nr 266, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. 
 
3
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199Nr 164, 

poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 249, poz. 1825 i nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. nr 56, poz. 
458, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 
 
4
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199, z 2006r. nr 191, poz. 1412, Nr 245, 

poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007r Nr 109, poz. 747, z 208r. nr 116, poz. 730 i nr 237, poz. 1655, z 2009r Nr 56, poz. 
458, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.  



 
§ 3. 

Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat określonych w § 1 ustala się 
następująco: 

1) od kwoty każdej raty podatków określonych w § 1 pkt a, zainkasowanej przez 
sołtysów zgodnie z kontokwitariuszem – prowizja 10% zebranej kwoty, 

2)  od kwoty opłat określonych w § 1 pkt b, ppkt 1 zainkasowanej przez sołtysów– 
prowizja 10% zebranej kwoty 

3) od kwoty opłat określonych w § 1 pkt b, ppkt 2 zainkasowanej przez sołtysów zgodnie 
z wykazem – prowizja 10% zebranej kwoty 

4) od kwoty każdej raty opłat określonych w § 1 pkt b, ppkt 3 zainkasowanej przez 
sołtysów zgodnie z zestawieniem wymiaru opłaty – prowizja 5% zebranej kwoty, 

5) określa sie kwotę ryczałtowa dodatkowego wynagrodzenia sołtysów w wysokości 
120,- zł płatna w terminach wypłacania prowizji za inkaso, o którym mowa w pkt.1. 

6) prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat oraz ryczałtowa kwota dodatkowego 
wynagrodzenia jest wypłacana inkasentom do 15 dnia następnego miesiąca po 
terminie ostatecznego rozliczenia zebranych podatków i opłat. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 6. 

Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały tracą moc uchwały: 
1) Rady Gminy Cegłów Nr VIII/43/07 z dnia 14 czerwca 200r. 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, 

2)  Rady Gminy Cegłów Nr XXXVII/190/10 z dnia 29 kwietnia 2010r 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. 

 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 

do uchwały Nr XXXII/ 233 /13 
Rady Gminy Cegłów 

z dnia 14 marca 2013r 
Zakres czynności sołtysów – inkasentów podatków i opłat lokalnych w ramach poboru 
zobowiązań podatkowych i opłat należnych od osób fizycznych 
 
Obowiązki sołtysa – inkasenta: 
 

1) Pobranie z Urzędu Gminy i doręczenie osobiste lub dorosłemu członkowi rodziny, za 
pokwitowaniem odbioru z datą doręczenia, decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne lub 
decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Doręczenie musi nastąpić na co najmniej 14 dni przed terminem płatności I raty w/w 
zobowiązań tj. do 1 marca roku podatkowego. 

2) Pobranie z Urzędu Gminy co najmniej na 7 dni przed terminem płatności każdej raty, 
kontokwitariuszy na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości i podatek 
leśny. 

3) Pobranie z Urzędu Gminy co najmniej na 7 dni przed terminem płatności każdej raty 
wykazu osób zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
pobranie kwitariuszy. 

4) Przypomnienie podatnikom o terminach płatności poszczególnych rat podatków, opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

- inkaso należności podatkowych zgodnie z kontokwitariuszem, 
- inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zestawieniem, 
- inkaso opłat melioracyjnej zgodnie z wykazem. 

5) Wpłacanie zainkasowanych należności na rachunek Urzędu Gminy Cegłów w Banku 
Spółdzielczym w Mrozach Oddział w Cegłowie, najpóźniej w drugim dniu, w którym 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności oraz w 
tym terminie ostateczne zdanie kontokwitariuszy, wykazów osób i kwitariuszy do 
Wydziału Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy, 

6) Zapłacenie odsetek za zwłokę, naliczanych w wysokości odsetek jak od zaległości 
podatkowych, w razie nie wpłacenia pobranych należności podatkowych i opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym w punkcie 7, 

7) Zapłacenie odsetek za zwłokę, naliczanych w wysokości odsetek ustawowych, w razie 
nie wpłacenia pobranych należności opłaty melioracyjnej w terminie określonym w 
punkcie 7, 

8) Wpłacenie wszystkich pobranych należności pod rygorem postępowania egzekucyjnego z 
całości posiadanego majątku, 

9) Pokrycie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku wszczęcia egzekucji od 
zainkasowanych nie wpłaconych należności podatkowych. 


