
 

 

UCHWAŁA NR 46.366.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku 

od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1452 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540)  

Rada Miejska w Krzepicach 

uchwala: 

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Krzepice. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się: 

- Pana Dariusza Pilśniaka  na terenie sołectwa Starokrzepice 

- Panią Urszulę Kulej na terenie sołectwa Dankowice 

- Panią Barbarę Pilarz na terenie sołectwa Zajączki Pierwsze 

- Panią Ewę Chwałowską na terenie sołectwa Zajączki Drugie 

- Panią Agatę Droś  na terenie sołectwa Podłęże Królewskie 

- Pana Bogdana Balę na terenie sołectwa Stanki 

- Panią Czesławę Dudek na terenie sołectwa Lutrowskie 

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne od kwot zebranych opłat bieżących  łącznego 

zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości pobieranych od 

mieszkańców sołectw w następujących procentach: 

- Sołectwo Stanki 8% 

- Sołectwo Podłęże Królewskie 8% 

- Sołectwo Lutrowskie 8% 

- Sołectwo Zajączki Drugie 8% 

- Sołectwo Starokrzepice 8% 

- Sołectwo Dankowice 8% 
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- Sołectwo Zajączki Pierwsze 8% 

§ 4. W zakresie nieuregulowanym uchwałą, prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja 

podatkowa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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