
 

 

UCHWAŁA NR XXI/107/2020 

RADY GMINY WOHYŃ 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900, z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Wohyń z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2384, z 2018 r., 

poz. 2755) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Terminem płatności dla inkasentów jest siódmy dzień następujący po ostatnim dniu, 

w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof Barszczewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 3686
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