
Uchwała Nr V/27/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 stycznia 2011 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 

dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 

1591 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o 

podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zmianami.), art. 6 ust. 12 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613           

ze zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.   

z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIII/250/2009  z dnia 26 lutego 

2009 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego § 3 pkt 14 

otrzymuje brzmienie: 

„ 14. Dorota Zielińska – Sobiekursk” 

 

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 26 lutego 2009 r. pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady 

            Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej                  

w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego        

i leśnego wynika z rezygnacji  Pana S. Andrzejewskiego z pełnienia funkcji  sołtysa                

i inkasenta wsi Sobiekursk. Na miejsce wyżej wymienionego powołano nowego inkasenta 

Panią  D. Zielińską. 

 

 

 


