
 

 

UCHWAŁA NR V/27/2015 

RADY GMINY PARADYŻ 

z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 

2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

465), art. 6 ust. 12 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 849) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Paradyż uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Paradyż z dnia 9 marca 2005 roku w spra-

wie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XXVIII/135/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku, 

uchwałą nr IV/21/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, uchwałą nr V/19/2011 z dnia 30 marca 2011 roku oraz 

uchwałą nr XVIII/116/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię 

6. Feliksów Wach Tadeusz 

16. Podgaj Zerek Łukasz 

18. Przyłęk Ciach Karol 

19. Solec Wychowałek Tadeusz 

20. Stanisławów Wiatr Krzysztof 

21. Stawowice Bociek Gabriela 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paradyż. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Andrzej Markiewicz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2015 r.

Poz. 1113


		2015-03-25T12:48:49+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




