
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PŁOSKINIA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst jednolity uchwały   Nr XII/99/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz., poz. 996 z dnia 02.03.2016r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 0102-196/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2016r. 
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/99/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 
2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz., poz. 1752 z dnia 15.04.2016r.),

2) uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy Płoskinia z 29 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz., poz. 2720 z dnia 05.07.2016r.),

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Sobolewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 4603



                                                                                                                                     Załącznik do Obwieszczenia  

                                                                               Rady Gminy Płoskinia  

z dnia 14 listopada 2017 roku  

 

 

UCHWAŁA Nr XII/99/2016 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., 

poz. 1875) w związku z art. 6b ustawy z dnia15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r., 

poz. 1892) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 

1821) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 

2017r., poz. 1785) w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja 

podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje; 

§ 1.  

Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadanie psów w drodze inkasa. 

§ 2.  

Inkasentami podatków i opłat wymienionych w § 1są sołtysi niżej wymienionych sołectw:  

1) Sołectwo Chruściel obejmujące miejscowość Chruściel, Pierławki, Piórkowo, Trąbki – Pan Rafał Mąka,  

2) Sołectwo Dąbrowa obejmujące miejscowości Dąbrowa, Bliżewo, Czosnowo,  

          Szalmia – Pani Agnieszka Grabowiecka,  

3) Sołectwo Długobór obejmujące miejscowości Długobór, Długobór ZR - Pan Łukasz Korneluk,  

4) Sołectwo Jarzębiec obejmujące miejscowość Jarzębiec – Pan Grzegorz Kużdub,  

5) Sołectwo Lubnowo obejmujące miejscowość Lubnowo- Pan Adam Zając,  

6) Sołectwo Łozy obejmujące miejscowości Łozy, Stygajny – Pani Kamila Lombarska,  

7) Sołectwo Pielgrzymowo obejmujące miejscowość Pielgrzymowo – Pan Dominik Piela,  

8) Sołectwo Pierzchały obejmujące miejscowość Pierzchały - Pan Janusz Gęborys,  

9) Sołectwo Płoskinia obejmujące miejscowości Płoskinia, Płoskinia Kolonia, Giedyle, Łojewo –           

Pan Marcin Buczyński,  

10)  Sołectwo Podlechy obejmujące miejscowość Podlechy – Pan Rafał Myszak,  

11)  Sołectwo Robuzy obejmujące miejscowość Robuzy – Pan Jan Krajnik,  

12) 1
 Sołectwo Strubno obejmujące miejscowość Strubno – Pani Wioletta Sielicka,  

13)  Sołectwo Tolkowiec obejmujące miejscowości Tolkowiec, Demity – Pan  Grzegorz Błądek, 

14)  Sołectwo Wysoka Braniewska obejmujące miejscowości Wysoka Braniewska -                                

Pani Renata Gorzkowska.  

§ 3
2
. (uchylony) 

§ 4
3
. (uchylony) 

§ 5.  

Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatków i opłat przez 

podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.  

                                                           
1  W brzmieniu ustalonym przez  § 1  uchwały Nr XV/126/2016 Rady Gminy Płoskinia z 29 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso.  
2   W brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 0102-196/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2016r. w 

sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/99/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  
3   W brzmieniu ustalonym uchwałą, o której mowa w odnośniku 2. 
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§ 6.  

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy podatków zainkasowanych.  

§7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia 

§ 8.  

Traci moc:  

1. Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012r., poz. 1135), 

2. Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Płoskinia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2013r, poz. 1972), 

3. Uchwała Nr XL/257/2014 Rady Gminy Płoskinia z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 

2014r, poz. 2697), 

4. Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za  

Inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015r, poz. 420). 

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko Mazurskiego. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                    Elżbieta Sobolewska 
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