
 

 

UCHWAŁA NR LXV/355/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 27 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892  

ze zm., art. 6 ust. 8 z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),  

oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785 ze zm., Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/57/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  

za inkaso (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 229, poz. 3938 z późn. zm.), w § 2 - wykazie inkasentów 

uprawnionych do poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego 

w drodze inkasa wraz ze wskazaniem terenu inkasowania oraz wysokości prowizji od zainkasowanych kwot 

wprowadza się zmiany poprzez: 

1. Skreślenie inkasenta  Adama Więcka  (lp.31) – Sołectwo Potasznia 

2. Wpisanie inkasenta  Karolinę Polańską  (lp.31) -  Sołectwo Potasznia  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  

oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4998
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