W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

UCHWAŁA Nr XXXII/266/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 220, poz. 1601, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.
Nr 56, poz. 485 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 154, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1489; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz.
730; z 2009, Nr 56, poz. 458) uchwala się co następuje:
§1
1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych są
sołtysi na terenie poszczególnych sołectw, z którymi Burmistrz zawarł umowę
prowadzenia inkasa.
3. W przypadku, gdy sołtys na podstawie innych przepisów nie moŜe zawrzeć umowy, o
której mowa w ust. 2, inkasentem podatku jest osoba fizyczna zamieszkała na terenie
sołectwa, z którą Burmistrz zawrze umowę prowadzenia inkasa.
§2
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i
przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój podatków pobranych w
poszczególnych sołectwach.

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§3
Traci moc uchwała Nr XIII/89/95 z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie inkasa podatków
rolnego i od nieruchomości oraz uchwała Nr XLIII/240/01 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa wraz ze zmianami.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
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