
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jedolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości w drodze inkasa 

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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się zawarty 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku 
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą nr III/20/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 82, poz. 1269 z 2007 r.); 

2) Uchwałą nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. 
Warm.-Mazur. Nr 181, poz. 2329 z 2007 r.); 

3) Uchwałą nr VI/45/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 173, poz. 2529 z 2008 r.); 

4) Uchwałą nr X/67/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 7, poz. 192 z 2010 r.); 

5) Uchwałą nr XIII/81/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 7, poz. 207 z 2010 r.); 

6) Uchwałą nr VIII/75/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 180, poz. 2290 z 2010 r.); 

7) Uchwałą nr III/30/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 80, poz. 1404 z 2011 r.); 

8) Uchwałą nr X/90/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 188, poz. 2743 z 2011 r.); 

9) Uchwałą nr VIII/71/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2799 z 2013 r.); 

10) Uchwałą nr II/22/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 1626 z 2015 r.); 

11) Uchwałą nr III/33/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2208 z 2015 r.); 
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12) Uchwałą nr IV/41/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2622 z 2015 r.); 

13) Uchwałą nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 3445 z 2015 r.); 

14) Uchwałą nr XI/71/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 4720 z 2016 r.); 

15) Uchwałą nr VII/45/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 3216 z 2017 r.); 

16) Uchwałą nr VIII/51/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 3557 z 2017 r.); 

17) Uchwałą nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2523 z 2018 r.); 

18) Uchwałą nr VIII/55/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 3799 z 2018 r.); 

19) Uchwałą nr IX/71/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. 
Warm.-Mazur. poz. 4358 z 2018 r.); 

20) Uchwałą nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.U. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2820 z 2019 r.); 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR II/9/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity                           
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.                       
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi 
zmianami) i art. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 
w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza pobór podatków:rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie sołectw w drodze inkasa.

§ 2
Do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości upoważnia się osoby wymienione w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 3
Wymienione w §2 osoby otrzymają wynagrodzenie prowizyjne z tytułu terminowego wpłacania podatków 
pobranych na rzecz budżetu gminy w wysokości 3% zainkasowanych należności w terminie 14 dni od daty 
rozliczenia.

§ 4
Rozliczenie z pobranych należności powinno nastąpić niezwłocznie po upływie terminów płatności rat 
podatku, nie później niż w ciągu trzech dni po upływie terminu płatności podatku.

§ 5
Traci moc uchwała nr XII/80/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie poboru 
zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.1

Załącznik do uchwały Nr II/9/07
Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 30 marca 2007 r.2

1 § 6 otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr III/20/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2007r. w 
sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. 
Woj. Warm.-Mazur. Nr 82, poz. 1269 z 2007r.); wszedł w życie 22 czerwca 2007r. 
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OSOBY UPOWAŻNIONE DO POBORU PODATKÓW: ROLNEGO, LEŚNEGO I OD 
NIERUCHOMOŚCI W DRODZE INKASA NA TERENIE SOŁECTW:

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo
1 Cieśla Zbigniew Aniołowo
2 Moskwa Anna Awajki
3 Brzozowska Janina Bądy
4 Danowska Honorata Borzynowo
5 Choma Marzena Brzeziny
6 Papiernik Józef Dargowo
7 Wronkowska Katarzyna Drulity
8 Wolfram Małgorzata Gołąbki
9 Juchniewicz Mariusz Gulbity
10 Krajewski Grzegorz Kopina
11 Ziółek-Śmiszek Marta Krasin
12 Odżga Alina Kronin
13 Furtak Wacław Krosno
14 Pliszka Jolanta Kupin
15 Stanisławska Małgorzata Kwitajny
16 Suchodolski Marek Leszczyna
17 Becmer Piotr Leżnica
18 Jasek Anna Łukszty
19 Giers Józef Majki
20 Stando Justyna Marianka
21 Stabrowski Witold Marzewo
22 Rynkowska Bożena Nowa Wieś
23 Wiśniewski Stanisław Nowe Kusy
24 But Józef Nowy Cieszyn
25 Dargiel Danuta Robity
26 Buska Adam Rogajny
27 Barszcz Aleksander Rogowo
28 Bilska-Romanowska Ewa Rydzówka
29 Raszkiewicz Iwona Rzeczna
30 Wiżyń Aneta Rzędy
31 Kosacz Józef Sałkowice
32 Pilczarska-Rzepka Barbara Sakówko
33 Steciuk Krystyna Stegny
34 Domański Andrzej Surowe
35 Urban Jan Zielonka Pasłęcka
36 Stańczak Wioletta Zielony Grąd
37 Tużyk Marcel Anglity
38 Bryguła Teresa Piniewo
39 Rudzińska Dorota Robity-Wieś
40 Pietkiewicz Jarosław Kawki

2     Załącznik do uchwały nr II/09/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007r. otrzymał brzmienie ustalone 
przez: § 1 uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 października 2007r. w sprawie: zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 181, 
poz. 2329 z 2007r.) - wszedł w życie 12 grudnia 2007r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr 
VI/45/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku 
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rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 173, poz. 2529 z 2008r.) - 
wszedł w życie 22 listopada 2008r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr X/67/09 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, 
leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 7, poz. 192 z 2010r.) - wszedł w życie 2 
lutego 2010r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr XIII/81/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z 
dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 
drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 7, poz. 207 z 2010r.) - wszedł w życie 2 lutego 2010r., następnie 
otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr VIII/75/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 września 2010r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. 
Woj. Warm.-Mazur. Nr 180, poz. 2290 z 2010r.) - wszedł w życie 27 listopada 2010r., następnie otrzymał brzmienie 
ustalone przez § 1 uchwały nr III/30/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 80, poz. 1404 z 2011r.) - wszedł w życie 7 lipca 2011r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 
uchwały nr X/90/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 188, poz. 2743 
z 2011r.) - wszedł w życie 21 grudnia 2011r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr VIII/71/13 
Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, 
leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 2799 z 2013r.) - wszedł w życie 23 
października 2013r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr II/22/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z 
dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 
drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 1626 z 2015r.) - wszedł w życie 15 maja 2015r., następnie otrzymał 
brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr III/33/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 2208 z 2015r.) - wszedł w życie 4 lipca 2015r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały 
nr IV/41/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru 
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 2622 z 2015r.) - 
wszedł w życie 4 sierpnia 2015r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr VI/58/15 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, 
od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 3445 z 2015r.) - wszedł w życie 20 
października 2015r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr XI/71/16 Rady Miejskiej w Pasłęku 
z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 
w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 4720 z 2016r.) - wszedł w życie 14 grudnia 2016r., następnie 
otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr VII/45/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2017r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. 
Woj. Warm.-Mazur. poz. 3216 z 2017r.) - wszedł w życie 16 sierpnia 2017r., następnie otrzymał brzmienie ustalone 
przez § 1 uchwały nr VIII/51/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 3557 
z 2017r.) - wszedł w życie 21 września 2017r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr IV/31/18 
Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, 
leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 2523 z 2018r.) - wszedł w życie 13 
czerwca 2018r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr VIII/55/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z 
dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w 
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 3799 
z 2018r.) - wszedł w życie 20 września 2018r., następnie otrzymał brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr IX/71/18 
Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa 
(Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 4358 z 2018r.) - wszedł w życie 30 października 2018r., następnie otrzymał 
brzmienie ustalone przez § 1 uchwały nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmiany 
uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 2820 z 2019r.) - wszedł w życie 15 czerwca 2019r.    
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