
  

UCHWAŁA NR X/79/2019 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 

niektórych innych należności pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506
1)

) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1256
2)

), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 888), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz niektórych innych należności pieniężnych gminy  

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso  

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 162, poz. 1882, zm.: z 2013 r. poz. 3925, z 2015 r. poz. 837, z 2016 r. 

poz. 1357 i 3959 oraz z 2019 r. poz. 1780) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały: lp. 40 otrzymuje brzmienie: 

Lp. sołectwo nazwisko i imię inkasenta 

40. Święck Strumiany Kaczyński Roman 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 5906
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