
 

 

UCHWAŁA NR VII/47/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę 

targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073, z 2019r. 

poz. 534), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892, z 2018r. 

poz. 1588, poz. 1669, z 2019 r. poz. 534) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku 

leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821, z 2018r. poz. 1588, poz. 1669 z 2019r. poz. 534), Rada Miejska 

w Lipianach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na terenie 

sołectw w drodze inkasa. 

§ 2. Inkasa podatków na terenie sołectw dokonywać będą sołtysi. 

§ 3. Ustala się prowizję za dokonywanie inkasa podatku w wysokości 8 % zebranych należności.  

§ 4. Ustala się inkasentów na terenie gminy Lipiany: 

1) w zakresie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego: 

a) na obszarze sołectwa Batowo – sołtys Karolina Wasiuk 

b) na obszarze sołectwa Derczewko – sołtys Małgorzata Bugaj 

c) na obszarze sołectwa Dębiec – sołtys Bogdan Sawa 

d) na obszarze sołectwa Jedlice – sołtys Michał Zaprudnik 

e) na obszarze sołectwa Krasne – sołtys Sebastian Siedzielnik 

f) na obszarze sołectwa Mielęcinek – sołtys Marianna Antczak 

g) na obszarze sołectwa Miedzyń – sołtys Bogdan Sokalski 

h) na obszarze sołectwa Nowice – sołtys Katarzyna Stępień 

i) na obszarze sołectwa Osetna – sołtys Katarzyna Ulanowska 

j) na obszarze sołectwa Połczyno – sołtys Magdalena Dusza 

k) na obszarze sołectwa Skrzynka – sołtys Józef Golinowski 

l) na obszarze sołectwa Wołczyn – sołtys Krystyna Kukis-Lutkiewicz 
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2) w zakresie poboru opłaty targowej na terenie miasta Lipiany: 

a) Wanda Bernacka 

b) Jan Jendrzejczak 

c) Maksymilian Kozak 

d) Radosław Malkowski 

e) Czesław Maruszczak 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/241/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 roku w 

sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową 

oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Marta Ciszewska 
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