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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 z późn. zm.), oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/147/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa 
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.Urzęd.Woj.Opols. poz.1447) § 2 pkt.2) otrzymuje 
brzmienie: "2) Augustynek Wojciech." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 Szanowni Radni. 

 Zgodnie art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art.6 
ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym Rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. Inkasentami sa osoby imiennie wymienione w uchwale (sołtysi 
poszczególnych sołectw). Biorąc pod uwagę, iż w sołectwie Ligota Dolna nastąpiła zmiana na stanowisku 
sołtysa, zmiana uchwały jest uzasadniuon
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