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Poz. 871
UCHWAŁA NR X/60/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.1), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 849 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
1381 z późn zm.2) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 465) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/181/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91, poz. 1387 z późn. zm.3) w § 1 punkt
8 otrzymuje brzmienie:
„8) w sołectwie Książ Śląski Piotra Potaczało zamieszkałego w Książu Śląskim;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz.
379 i poz. 1072
2] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 40
3] Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 125, poz. 1621, z 2010 r. Nr
93, poz. 1350, z 2011 r. Nr34, poz. 705, z 2012 r. poz. 1624; z 2015 r. poz. 371

