
 
 

UCHWAŁA NR XXIII.152.2020 
RADY GMINY RADECZNICA 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  – o podatku 
leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm. ) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa 

2. Jako inkasentów poszczególnych sołectw wyznacza się: 

a) Bielak Alicja dla sołectwa Gorajec – Zastawie, dla sołectwa Gorajec – Stara Wieś 

b) Czok Stanisław dla sołectwa Wólka Czarnostocka 

c) Garbarz Jan dla sołectwa Podlesie Duże 

d) Harkot Tadeusz dla sołectwa Gorajec - Zagroble - Kolonia 

e) Dudek Anna dla sołectwa Gaj Gruszczański 

f) Winiarczyk Stanisław dla sołectwa Mokrelipie 

g) Kozioł Lech dla sołectwa Radecznica 

h) Krukowski Jerzy dla sołectwa Podlesie Małe 

i) Kurek Stanisław  dla sołectwa Podborcze  j ) Łapiński Paulin dla sołectwa Zaburze 

k) Nastaj Maciej dla sołectwa Latyczyn 

l) Odrzywolska Helena dla sołectwa Dzielce 

m) Poświatowski Mirosław dla sołectwa Zakłodzie 

n) Żłób Tadeusz dla sołectwa Trzęsiny 

o) Pawelczyk Beata dla sołectwa Zaporze 

p) Sykała Barbara dla sołectwa Czarnystok 

q) Szaran Jan dla sołectwa Gruszka Zaporska 

r) Mróz Jan dla sołectwa Gorajec – Zagroble 
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3. Określa się wynagrodzenie za wykonanie obowiązków inkasentów w wysokości: 

1. 10 % zainkasowanej kwoty w sołectwach wymienionych w § 1 ust. 2 litera : b ,d, e ,h, i ,l ,n. 

2. 8% zainkasowanej kwoty w sołectwach wymienionych w § 1 ust. 2 litera: a ,c,f, g, j,k ,m ,o, p,q, r,  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII.82.2019  Rady Gminy Radecznica z dnia 30 października   2019 roku 
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6066). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.              

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Gumieniak 
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