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Poz. 1578
UCHWAŁA NR XI/88/19
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018r., poz. 1445 ze zm.1)), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1892 ze zm.2)) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października z 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1821 ze zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 marca 2019r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia
6 marca 2019r., poz. 705) w wierszu o liczbie porządkowej 13, w miejsce: „Mariola Pielach” wpisuje się:
„Danuta Grabas”.
§ 2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w terminie 30 dni od dnia płatności raty podatku
określonej przepisami.”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018r., poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 i poz. 2073,
M. P. z 2018r., poz. 745 i poz. 1018.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1588 i poz. 1669 oraz z 2019r., poz. 534.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1588 i poz. 1669 oraz z 2019r., poz. 534.

