
 

UCHWAŁA Nr LVIII/361/22 

RADY GMINY CHEŁMZA 

 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 

1558, 2192 i 2290), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr VII/63/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r.  w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 1320 

oraz z 2021 r. poz. 4896 i 6755), § 2 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 2. Wyznaczyć na inkasentów podatków o których mowa w § 1 sołtysów sołectw 

Gminy Chełmża: Patryka Główczewskiego, Iwonę Majewską, Karolinę Gajewską, 

Jolantę Sadowską, Andrzeja Daronia, Dorotę Kasper, Żanetę Talarek, Franciszka Piróg, 

Krzysztofa Talarek, Dariusza Podsiedlik, Ewę Kasprzak, Marcina Kannenberg, Karinę 

Stokłosę, Andrzeja Ośmiałowskiego, Izabelę Kruszyńską, Mariannę Rolbiecką, 

Wiesława Wójtowicz, Dorotę Semenowicz, Piotra Zając, Adama Galus, Dariusza 

Pawlak, Katarzynę Machalewską, Piotra Brzeskiego, Ewę Kokoszka, Grażynę Brzana, 

Romana Branickiego, Jolantę Sarnowską i Stanisławę Stasieczek.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.        

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LVIII/361/22 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 marca 2022 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. 

 

 

Rada Gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczyć inkasentów oraz 

określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Przekładany projekt uchwały zakłada 

zmianę inkasenta w związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi na 

funkcję Sołtysa Sołectwa Brąchnówko w dn. 21 marca 2022 r. w  których została 

wybrana Pani Karolina Gajewska. 

W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały Nr VII/63/19 Rady Gminy 

Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

 

 

 


