
 

 

UCHWAŁA NR XLI/36/ 2013 

RADY GMINY RĘDZINY 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

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

należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 / w związku z art. 4  ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) , 

art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 

969 z późn. zm.), art. 6  ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2013 r., poz. 465), art. 6  ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)Rada Gminy Rędziny uchwala 

§ 1. Pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych 

pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dokonywany jest w Gminie Rędziny w drodze 

inkasa:  

1. na terenie sołectwa Konin przez sołtysa Panią Mirosławę Michalak, na terenie sołectwa Kościelec przez 

sołtysa Pana Ryszarda Kowalczyka, na terenie sołectwa Marianka Rędzińska przez sołtysa Panią Antoninę 

Bednarek, na terenie sołectwa Rędziny Kolonia przez sołtysa Panią Zofię Muchę, na terenie sołectwa Rędziny 

Wyrazów przez sołtysa Pana Henryka Gajaka, na terenie sołectwa Rudniki przez sołtysa Pana Andrzeja 

Wolskiego- Rzewuskiego;  

2. na terenie sołectwa Rędziny Okupniki – przez Pana Henryka Zawiszę;  

3. na terenie jednostki pomocniczej w formie osiedla o nazwie Rędziny-Osiedle przez Panią Helenę 

Marciniak. 

§ 2. Inkasenci wymienieni w § 1  otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne za inkaso należności 

o których mowa w § 1, w wysokości 8% od zainkasowanych kwot.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/36/2007 Rady Gminy Rędziny 

z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych 

pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Roman Pakuła 
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