
 

 

UCHWAŁA NR XIX/220/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), art. 6b ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) - Rada Miejska 

w Kańczudze 

uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie poboru 

podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 2 pkt. 13 otrzymuje brzmienie „Sietesz – 5,65% Sobal Józef” 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/184/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie poboru 

podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości. 

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.  

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kańczudze 

 

 

mgr Dariusz Dudek 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 4155
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