UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 i poz. 2073, M. P. z 2018 r.
poz. 745 i poz. 1018), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892;
zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 1669), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 1669), w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art.47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800; zm.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499,
poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244 i poz. 2354, M. P. z 2018 r.
poz. 779 i poz. 780) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso w § 2 dodaje się ustęp 19 i 20 o następującej treści:
„19. Ostrów – Piotr Jasiński zam. Ostrów 34A
20. Skotniki Górne - Czesław Jaguś zam. Skotniki Górne 7”.
§ 2.
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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