UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i 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 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 374 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr 95/X/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso:
pkt 17) otrzymuje brzmienie:"Markowska Anna - na terenie sołectwa Starocin",
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych Rada
Gminy może zarządzić pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso (art.6b ustawy dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym; art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; art. 6 ust. 12 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).
Na podstawie Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 czerwca 2011
roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Zarządzenia Burmistrza
Nowego Dworu Gdańskiego nr 575 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zwołania zebrania
wiejskiego w celu wyboru Sołtysa sołectwa Starocin w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa
przeprowadzono wybory i dokonano wyboru nowego sołtysa Sołectwa Starocin. W związku z powyższym
niezbędne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i określenie nowego inkasenta Panią Annę
Markowską - na terenie sołectwa Starocin.
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