
UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2009

Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.  Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm), art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz .U. z 2006 r., 
Nr 121, poz. 844, z późn.  zm) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (t. j.  Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Karczewie

1) zarządza  pobór  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  i  podatku  od  nieruchomości  od  osób 
fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.
Zarządza się na terenie wiejskim Gminy Karczew pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.
Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się:

1. Agnieszka Bogusz -Brzezinka            
2. Wiesław Zawadzki - Całowanie    
3. Elżbieta Lemieszka - Glinki                 
4. Janina Milczarek - Janów    
5. Marian Gawin – Kępa Nadbrzeska + Władysławów
6. Tadeusz Walicki – Kosumce
7. Ryszard Lesiak – Łukówiec
8. Marianna Drabarek – Nadbrzeż
9. Witold Krasnodębski – Ostrówek
10. Łukasz Jaworek – Ostrówiec
11. Małgorzata Jankowska – Otwock Mały
12. Stefan Molęda – Otwock Wielki
13. Tadeusz Winiarek – Piotrowice
14. Sławomir Andrzejewski – Sobiekursk

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 



15. Feliksa Kaczmarska – Wygoda

§ 4.
Pobrane w danym miesiącu  podatki  powinny być  przez inkasenta  wpłacone na rachunek budżetu 
Gminy w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z 
przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5.
Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  13  %  od  sumy  zainkasowanych  i  terminowo 
przekazanych do budżetu Gminy Karczew podatków pobranych we wsiach Gminy.

§ 6.
Traci moc uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie 
podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i 
określenia ich wynagrodzenia oraz uchwała Nr XIX/134//2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 
lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2007 z dnia 24 maja 2007 dotyczącej  poboru 
podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i 
określenia ich wynagrodzenia

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

1.                                                         Przewodnicząca
                       Rady Miejskiej w Karczewie

     mgr Danuta Żelazko
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