
Uchwala Nr 171/XVII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie zanqdzenia poboru podatk6w: rolnego, leinego, 
od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, okreilenia 
inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnyrn 
( Dz. U. z 2015r. poz. 15 15 z p6in. zm.) w zwigku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym ( Dz. U. 2013r. poz. 1381 z p6in. zm.), art. 47 i art. 28 94 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 20 15r., poz. 61 3 z p6in. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U . z 2014 r., poz. 849 
z pbin. zm.) oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 paidziemika 2002r. o podatku IeSnyrn 
(Dz. U. z 2013r. poz. 465 z p6in. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

Zalqcznik do uchwaly nr 394/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 201 3r. w sprawie zarzqdzenia 
poboru podatk6w: rolnego, leSnego, od nieruchomo~ci, opiaty targowej, opiaty miejscowej 
w drodze inkasa, okre5lenia inkasent6w i wysokogci wynagrodzenia za inkaso, otrzymuje 
brimienie zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 171iXVII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie zanqdzenia poboru podatk6w: rolnego, leinego, od nieruchomoici, oplaty 
targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, okreilenia inkasentbw i wysokoici 

wynagrodzenia za inkaso 

Dokonuje siq zmiany w Aqczniku do uchwaly w sprawie zarqdzenia poboru 
podatk6w: rolnego, leSnego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze 
inkasa, okreSlenia inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso polegajqcej na 
wprowadzeniu oSrodk6w szkoleniowych, poniewai zostaly zmienione nanvy tych oSrodkbw : 

z firmy TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z 0.0. OSrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
,,EXPLORISN - Serock, ul. Wyzwolenia 57A., na firmq ORANGE Szkolenia 
Sp. z . o. o. - Serock ul. Wymolenia 57. 
z firmy Instytut Rozwoju Biznesu Centrurn Konferencyjne Serock ul. Wyzwolenia 63, 
na firm? Polska Fundacja nad Zanqdzaniem, 03-704 Warszawa, 
ul. Paniehska 9 nr  lok.1, 
z firmy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Serock ul. Wyzwolenia 61., na firm? 
Pnedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe NICOLA SpBIka cywilna, 
06-400 Ciechanow, ul. ~ l q s k a  11, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 
NICOLA- Serock ul. Wymolenia 61. 




