
 

UCHWAŁA NR VI/57/2019  

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 

2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa.  

 

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

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 6b 

ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

1892 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zmianami), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 

ze zmianami) w związku z art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zmianami) Rada  Miejska  w  Poniecu  

uchwala, co następuje:  

 

§1. Dokonuje się zmian załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr 

XIV/120/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/193/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2017 

roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 

2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa.  

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały  Rady  Miejskiej  w Poniecu   nr  VI/57/2019 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 

2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa.  

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zmianami), art. 6 ust 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.              

z 2018 r., poz. 1445 ze zmianami) rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. 

W miesiącu marcu i kwietniu br. przeprowadzono wybory sołtysów na terenie gminy Poniec 

w związku z tym konieczna jest zmiana wykazu inkasentów.   
 


