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UCHWAŁA NR XXI.258.2021 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 14 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości 

wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów 

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) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 888; z 2018 r. poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 2 uchwały Nr XI.133.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów 
zmienionej uchwałą nr XII.154.2020 Rady Miejskiej w BIałej z dnia 4 maja 2020 r. oraz uchwałą nr XIV.188.2020 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) Waldemar Weiss - na terenie sołectwa Grabina;”;; 

2) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) Jan Strzoda- na terenie sołectwa Rostkowice;”;; 

3) pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) Tomasz Barysz- na terenie sołectwa Wasiłowice;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

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

W związku ze zmianą inkasenta w miejscowościach: Grabina, Rostkowice i Wasiłowice dokonano 

odpowiednich zmian w uchwale. 

 

Sporządziła: 

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała 

 

Biała, dnia 26.08.2021 r.  

 

Powyższy projekt uchwały został: 
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu; 
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej. 

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały  
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej 
 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.  
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