
UCHWAŁA NR 152/XXI/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 19 maja 2021 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso 

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

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

§ 2. Na inkasentów w zakresie podatków określonych w § 1 wyznacza się osoby, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 139/XIX/2000 Rady Gminy w Radłowie z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie 
wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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Załącznik do uchwały Nr 152/XXI/2021 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 19 maja 2021 r. 

Wykaz inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko inkasenta 
1 Biskupice Marek Lotz 
2 Kolonia Biskupska Anna Chuć 
3 Kościeliska Marietta Rodewald 
4 Ligota Oleska Grzegorz Pakuła 
5 Nowe Karmonki Edward Pownuk 
6 Radłów Brygida Maciejok 
7 Sternalice Beata Kościelna 
8 Wichrów Roman Kaleja 
9 Wolęcin Krystyna Krupa 
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