
  

UCHWAŁA NR XI/51/2015 

RADY GMINY CZEMIERNIKI 

z dnia  16 listopada 2015 r. 

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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1389, z pózn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z późn. zm.) Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Czemierniki pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw. Każdy z inkasentów dokonuje 

inkasa na terenie swojego sołectwa. 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa załącznik do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określe-

nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 68, poz. 1351). 

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Skubiszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3582



Załącznik do Uchwały Nr XI/51/2015 

Rady Gminy Czemierniki 

z dnia 16 listopada 2015 r. 

Wysokość wynagrodzenia za inkaso 

L. p. Nazwa sołectwa (miejscowości) 
Stawka procentowa od zainkasowanych na-

leżności podatkowych 

1. Bełcząc 10,00 

2. Czemierniki I 10,00 

3. Czemierniki II 14,00 

4. Lichty 14,00 

5. Niewęgłosz 10,00 

6. Skoki 14,00 

7. Stoczek 12,00 

8. Stójka 13,00 

9. Wygnanów 11,00 
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