
UCHWAŁA NR LVII/523/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości 

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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz 
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2142 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 
2) podatku rolnego od osób fizycznych; 
3) opłaty skarbowej. 

§ 2. Na inkasenta do poboru podatków i opłaty określonych w §1 wyznacza się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% podatków lub opłaty 
pobranych przez inkasenta. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VI/66/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
12 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 
oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 56, poz. 913 oraz z 2009 r. Nr 60, 
poz. 1227). 

§ 5. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/523/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Ustawodawca umożliwił radzie gminy zarządzenie poboru następujących podatków 
i opłat w drodze inkasa: 

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych ( art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych); 

2) podatku rolnego ( art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym); 

3) opłaty skarbowej ( art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej). 

Rada Miejska Inowrocławia wyznacza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu 
jako inkasenta, który będzie pobierał ww. podatki i opłatę w swoich punktach kasowych 
mieszczących się w: 

- Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu, 

- Zespole Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym przy 
ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu, 

- Krytej Pływalni „Wodny Park ” przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu. 

Zarządzając pobór podatków i opłaty w drodze inkasa, na podstawie wyżej 
wymienionych przepisów, rada gminy wyznacza inkasentów oraz określa wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. 

Mając powyższe na względzie wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie 
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) jest objęta jej nadzorem. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych). 

 Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 1. 
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