
 

 

UCHWAŁA NR XLII/333/18 

RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i poz.2232) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1785) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)  i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art.9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; z późn.zm#), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/18/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zacho. Pom. z 2016 r. poz. 2721), zmienionej uchwałą  

Nr XXIV/198/16 z dnia 30 września 2016 r.(Dz. Woj. Zacho. Pom z 2016 r. poz.3720) zmienionej uchwałą  

Nr XXVII/218/16 (Dz. Woj. Zacho. Pom z 2016 r.poz.5111) z dnia 15 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą  

Nr XXXI/249/17r. (Dz. Woj. Zacho. Pom z 2017 r. poz.1437) z dnia 30 marca 2017 r.; zmienionej uchwałą  

Nr XXXVI/281/17(Dz. Woj. Zacho. Pom z 2017 r. poz.3620 i poz.3620);zmienionej uchwałą Nr 

XXXIX/313/17 z 24 listopada 2017 r. ( Dz. Woj. Zacho. Pom. z 2017 r. poz.4906)wprowadza się następujące 

zmiany; 

1) W załącznika nr 1 stanowiącego Wykaz osób ustanowionych inkasentami podatków: 

a) pkt 3. zmienia się w ten sposób, że w miejsce „Piotr Klimczak”, wpisuje się „Damian Orłowski” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.   

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Kowalski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 730
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