UCHWAŁA NR …………….
RADY GMINY SIERADZ
z dnia ………………

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 2016 poz. 617 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. 2016 r. poz.
374 ze zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.
2015 r. poz. 613, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały Nr XIII/100/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się zmianę polegającą na
odwołaniu dotychczasowych inkasentów:
1) sołectwa Chojne i równocześnie powołaniu na to miejsce nowego, w wyniku czego pkt 7
otrzymuje brzmienie : Pana Jana Banaś na obszarze sołectwa Chojne,
2) sołectwa Sucha i równocześnie powołaniu na to miejsce nowego, w wyniku czego pkt 30
otrzymuje brzmienie : Pana Henryka Janiaka na obszarze sołectwa Sucha.
Pozostałe punkty w § 2 Uchwały Nr XIII/100/2016 dnia z dnia 22 lutego 2016 roku pozostają
bez zmiany.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

