
    UCHWAŁA NR III/26/2018 

    RADY MIASTA KALISZA 

    z dnia 20 grudnia 2018r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego 

pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

 § 1. W Uchwale nr XV/174/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015r. w sprawie 

poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego 

zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 3 do uchwały dodaje się ust. 27-29 w brzmieniu: 

„27. ul. Cisowa, 

  28. ul. Egipska, 

  29. ul. Powstańców Styczniowych.” 

2) w załączniku nr 4 do uchwały dodaje się ust. 36-43 w brzmieniu: 

„36. ul. Grabowska, 

  37. ul. Jaworowa, 

  38. ul. Jerzego Rubińskiego, 

  39. ul. Krakowska, 

  40. ul. Lechicka, 

  41. ul. Platanowa, 

  42. ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 

  43. ul. Wiązowa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

                      Przewodniczący 

        Rady Miasta Kalisza 

        /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 



     UZASADNIENIE  

    DO UCHWAŁY NR III/26/2018 

    RADY MIASTA KALISZA 

    z dnia 20 grudnia 2018r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego 

pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), który daje kompetencje właściwej radzie gminy do podejmowania 

uchwał w sprawach (…) nazw i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222, 

z późn. zm.) (…) Rada Miasta Kalisza podjęła uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta 

Kalisza. 

 Zmiana uchwały związana jest z nadaniem nazw drogom, na obszarze działania inkasentów 

odpowiedzialnych za pobór podatku rolnego oraz zobowiązania podatkowego pobieranego w formie 

łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, które nie są uwzględnione w zmienianej uchwale. 

  W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                 Prezydent 

                       Miasta Kalisza 

                     /.../ 

Krystian Kinastowski 
 


