
UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1892 z 2018r poz. 1588,1669,2244, z 2019 r. poz. 534), art.6 ust. 8  ustawy z dnia  30 października 2002 r.  
o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 z 2018r poz. 1588, 1669, 2244, z 2019 r. poz. 534) oraz  
art. 6 ust. 12,  a także art. 19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 534) , art. 6l ust 2 ustawy z dnia 
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. 
poz. 730) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 
650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244, 2354, z 2019r poz. 60, 492, 
694, 730) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Lubrza pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości,
a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej od osób 
fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujące osoby:

1) Dytmarów - Srębacz Leszek;

2) Jasiona - Sławek Elżbieta;

3) Krzyżkowice - Kopij Kamil;

4) Laskowice - Zioła Bogdan;

5) Lubrza - Ćwierz Emilia;

6) Nowy Browiniec - Gruna Róża;

7) Olszynka - Ryń Wioletta;

8) Prężynka - Kras Mieczysław;

9) Skrzypiec - Laszczak Elżbieta;

10) Trzebina - Kałuża Andrzej.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 3,5 % od kwot pobranych podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  natomiast wysokość 
wynagrodzenia za inkaso od pobranej opłaty targowej wynosi 25% pobranej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała N V/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019r. w  sprawie poboru 
podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych : opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso ( Dz. Urzęd. Woj. opolskiego z 2019r. poz.1149).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn
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