
Id: ZJXVW-ZKEBK-UJXNB-BHSHI-KYDLB. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LXIV/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr 
XI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. i uchwałę Nr XIV/57/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art.40 ust. 1,art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.),art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych(Dz.U.z 2019r.poz.1170 z późn.zm.),art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym(t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.333 ),art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz.U. 
z 2019 r. poz.888 ) w związku z art.9,art.28 § 4,art.31 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja 
podatkowa(t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.1540 z późn.zm.) Rada Miejska w Iwaniskach uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/51/2015 RADY Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso : 

1)w pozycji 25 załącznika Nr 1 zmienia się imię i nazwisko inkasenta sołectwa Wzory w miejsce Eweliny Bień 
wpisuje się :Włodzimierza Witkowskiego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk



Id: ZJXVW-ZKEBK-UJXNB-BHSHI-KYDLB. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

W związku ze zmianą sołtysa Sołectwa Wzory dokonano zmiany Załącznika Nr 1 pozycji 25 do uchwały Nr 
XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku 


