
  
Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 
z dnia   

  
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm. ),  art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1256 z późn. zm.) ,  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.),   art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
      § 1 

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 
osób fizycznych w miejscowościach: Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Nędza, Szymocice, 
Zawada Książęca. 

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 2 

Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się następujące osoby: 

1) sołectwo Babice – Magdalena BUCZEK, 

2) sołectwo Ciechowice - Regina PIERUSZKA, 

3) sołectwo Górki Śląskie – Rafał PIELCZYK, 

4) sołectwo Łęg – Marcelina KOSZELA, 

5) sołectwo Nędza - Stefan  KURZYDEM, 

6) sołectwo Szymocice – Bartosz SALA, 

7) sołectwo Zawada Książęca – Monika JACHEĆ. 

§ 3 

Określa się wynagrodzenia dla  inkasentów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego w wysokości 100,00 zł po upływie terminu płatności IV raty w roku podatkowym. 

§ 4 

Wyznacza się termin płatności dla inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 
dwa dni następujące  po dniu, w którym przypada termin płatności tych podatków. 

 

      §5 

Tracą moc: 

1) Uchwala Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 853 ), 

2) Uchwala Nr XVI-108-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr VI-33-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6453 ). 

 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 


