
UCHWAŁA NR XXIX/225/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: 
rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w drodze inkasa , określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 333), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
( Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, M.P. z 2019 r., poz. 738, poz.1020) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888, poz. 2244), Rada 
Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zmienia się § 2 pkt 8 uchwały Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: 
rolnego. leśnego , od nieruchomości i opłaty targowej w drodze inkasa , określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2019 r., poz. 3651), który otrzymuje brzmienie: 

„8) na obszarze Sołectwa Linowno - Pani Renata Sewerynowicz -Dziak  -  zastępstwo pełni 
Pani Jolanta Wełna;”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/225/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Po zawarciu związku małżeńskiego Pani Renata Sewerynowicz zmieniła nazwisko na
Sewerynowicz-Dziak, w związku z powyższym zmiana Uchwały Nr IX/90/2019 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
od osób fizycznych podatków: rolnego. leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso jest
zasadna.

Sporządziła:

Lucyna Marecka
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