
 

UCHWAŁA Nr XLVII/427/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 
zmieniająca Uchwałę 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 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1892) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821) oraz art. 47 § 4a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 z późn. zm.
1
) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Karczewie Nr IX/75/2015  z dnia 14 lipca 2015 

roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienia się § 5, który 

otrzymuje brzmienie : 

„§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 13% od sumy 

zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Karczewie podatków 

pobranych z sołectw. 

  2. Roczne wynagrodzenie za inkaso nie może przekroczyć kwoty 12 200 zł (brutto).” 

 

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 lipca 2015 r. pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 

2018 r. 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r., poz. 1649; z 2016 r., poz. 

1948 oraz z 2017 r., poz. 648, 768, 935 i 1537 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego wynika z 

braku regulacji granicy kwotowej wynagrodzenia za pobór podatków przez inkasentów.  

 

Zgodnie z regulacją art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, oraz art. 6 ust. 8 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy możliwość zarządzenia poboru odpowiednio podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. Obowiązki wykonywane przez inkasenta nie wynikają z 

przepisów prawa cywilnego czy też przepisów prawa pracy. Stosunek jaki nawiązuje się 

pomiędzy gminą a inkasentem ma charakter administracyjno - prawny bowiem podstawą 

umocowania inkasenta jest uchwała rady. Inkasent wykonuje zadania z zakresu administracji 

publicznej (w interesie publicznoprawnym) i otrzymuje za wykonywanie tych czynności 

wynagrodzenie, którego wysokość ustala rada gminy w ramach delegacji ustawowej.  

„Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie ograniczają organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego w ustaleniu wynagrodzenia za inkaso, nie nakazują aby 

wynagrodzenia były jednakowe, nie zakazują jego zróżnicowania, jak również nie wskazują, 

jakimi okolicznościami i kryteriami organ podejmujący uchwałę powinien się kierować przy 

ustalaniu wynagrodzenia. Ustalenie wysokości tego wynagrodzenia ustawodawca pozostawił 

do uznania rady gminy, brak bowiem wynikającej z przepisów prawa dolnej czy górnej 

granicy tego wynagrodzenia. Ustalenie wynagrodzenia za inkaso podatków jest władczą, 

jednostronną czynnością z zakresu prawa podatkowego, jako działu prawa publicznego.” – 

tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r. 

sygn. akt III SA/Wa 1159/13. 

 

Wprowadzono granicę kwotową wynagrodzenia za pobór podatków w wysokości 12 200 zł 

(brutto) w skali roku dla wszystkich inkasentów. 

 

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                            Danuta  Trzaskowska 

 

 


