
UCHWAŁY………… 
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

             z dnia…………. 2022 r. 
 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia, 

rozliczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), art.6 ust. 

8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888 z późn. zm.) oraz 

art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ) oraz art. 47 

§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z poźn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Kulesze Kościelne pobór należności pieniężnych od osób 

fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego w drodze inkasa. 

§ 2. Inkasent jest zobowiązany wpłacić pobrane kwoty najpóźniej w terminie 3 dni od dnia, w 

którym zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpił wpłata należności z tytułu podatku. Wpłata przez 

inkasenta winna być dokonywana na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 3. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1na terenie Gminy Kulesze Kościelne w 

poszczególnych miejscowościach wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Kulesze Kościelne: Chojane - 

Bąki, Chojane - Gorczany, Chojane - Stankowięta, Chojane - Pawłowięta, Chojane - Piecki, Chojane - 

Sierocięta, Czarnowo - Biki, Faszcze, Gołasze - Dąb, Gołasze Mościckie, Grodzkie Szczepanowięta, 

Nowe Grodzkie, Stare Grodzkie, Kalinowo - Solki, Nowe Kalinowo, Stare Kalinowo, Kulesze Podlipne, 

Kulesze - Podawce, Kulesze Kościelne, Kulesze - Litewka, Leśniewo - Niedźwiedź I, Leśniewo - 

Niedźwiedź II, Niziołki - Dobki, Stara Litwa, Stare Niziołki, Stypułki - Giemzino, Tybory Uszyńskie, 

Wnory - Pażochy, Wnory - Wiechy, Wnory - Wypychy, Nowe Wykno, Stare Wykno. 

§ 4. Ustala się stawkę wynagrodzenia dla inkasentów od zainkasowanych należności podatkowych 

w wysokości 10 % kwot podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa 

przez inkasentów i wpłaconych na konto bankowe Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 101/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2012 

r.  

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i 

rolnego, poboru podatku oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     Grzegorz Kossakowski 


