
 

 

UCHWAŁA NR V/22/15 

RADY GMINY ZDUNY 

z dnia 20 marca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 październi-

ka 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-

nacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 

985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289 i poz. 1313 oraz 2014r. poz. 183, poz. 567, poz. 

915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328 i poz. 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i poz. 251) Rada Gminy Zduny 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/25/11 Rady Gminy Zduny z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 152, poz. 1460 oraz z 2014 r. poz. 1614) w załączniku, w punkcie 

22 wyrazy „Sławomir Wypych” zastępuje się wyrazami „Zofia Kubera”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Wiesław Dałek 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Łódź, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Poz. 1307
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