DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 14 listopada 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2014-11-14 14:14:55

Poz. 3023
UCHWAŁA NR XXXV/205/2014
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, 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 z późn. zm./, art.5 ust.1, art.6 ust. 12, art.7
ust. 3, art.15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.
Dz. U z 2014r. poz. 849/, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U z 2013r, poz.
1381 z późn. zm/, oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /t.j Dz. U. z 2013r.
poz. 465/ Rada Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części będące własnością rolników
lub posiadaczy gospodarstw rolnych.
§ 2. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków i opłat od osób fizycznych.
2. Inkasentami będą sołtysi oraz pracownicy Urzędu.
3. Wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosić będzie 9 % sumy zainkasowanych kwot przez inkasenta.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt.4 nie dotyczy pracowników Urzędu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Radkowie
Krzysztof Błaut
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 4 listopada 2014 r.
§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m kwadratowego powierzchni,
b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha
powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m kwadratowego powierzchni,
2. od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,20 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,75 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
d/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,65 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,10 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
3. od budowli;
a/ wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków - 0,1 % wartości
b/ od pozostałych – 2 % wartości
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 4 listopada 2014 r.
Wykaz inkasentów
1. Natkowski Wiesław - sołectwo Bałków
2. Frej Kazimierz - sołectwo Brzeście
3. Janoska Edyta - sołectwo Chycza
4. Chołubek Jan - sołectwo Dzierzgów
5. Kosińska Danuta - sołectwo Kossów
6. Brzezowska Lidia - sołectwo Krasów
7. Śliwińska Marianna - sołectwo Kwilina
8. Radziejewska Zofia - sołectwo Skociszewy
9. Zaręba Marek - sołectwo Świerków
10. Świerczyński Czesław - sołectwo Sulików
11. Cieśla Mieczysław - sołectwo Ojsławice
12. Nowak Sylwester - sołectwo Nowiny - Dębnik
13. Sobczyk Waldemar - sołectwo Bieganów
14. Śliwiński Sylwester - sołectwo Radków
15. Domagała Agnieszka - pracownik UG
16. Miraś Zbigniew - pracownik UG
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