
UCHWAŁA NR 115/2009  

RADY GMINY ZAGNAŃSK  

z dnia 27 listopada 2009 r.  

 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa w 2010 roku 

 

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

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.

1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,

poz.420) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst

jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz.

1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56,

poz.458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., 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 2008r. Nr 93, poz.583, Nr 116,

poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009r. N r 56, poz.458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 roku Nr 200, poz. 1682,

Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r.

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458) oraz

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.

z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66,

poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,

Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671;

z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316, poz.1318,

poz.1320; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 44 poz.362, Nr 57, poz.466) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zagnańsk: 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.  

§   5 .  Uchwała  p o d l e g a  o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.  

§   6 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010

roku.  

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa; 

2) określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

1) Zarządza się  w 2010 roku, pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa. 

2) Na inkasentów należności określonych w ust. 1 wyznacza się  sołtysów poszczególnych

sołectw. 

3) Rozliczenia z zainkasowanej należności inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca,

w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku. 

4) Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

1) Ustala się miesięczny ryczałt wynagrodzenia za inkaso.

2) Ryczałt  mies ięczny wynagrodzenia dla inkasentów ustalony jest na zasadach

proporcjonalnych do wielkości sołectw i wynosi: 

- dla sołtysa sołectwa Bartków - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Belno - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Chrusty - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Długojów - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Gruszka - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Janaszów - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Jaworze - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kajetanów - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kaniów - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kołomań - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Lekomin - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Samsonów - 410,00 zł

- dla sołtysa sołectwa Szałas - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Tumlin - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Umer - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zachełmie -343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zagnańsk – 410,00 zł.

3) Za wyżej wymienione czynności zostanie wypłacone wynagrodzenie miesięczne z dołu tj. do

10-go dnia każdego następnego miesiąca. 

4) Wynagrodzenie za miesiąc grudzień zostanie wypłacone do dnia 20 grudnia 2010 roku.

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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), 2)

dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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. 
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UCHWAŁA NR 115/2009  

RADY GMINY ZAGNAŃSK  

z dnia 27 listopada 2009 r.  

 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa w 2010 roku 

 

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

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.

1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,

poz.420) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst

jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz.

1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56,

poz.458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., 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 2008r. Nr 93, poz.583, Nr 116,

poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009r. N r 56, poz.458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 roku Nr 200, poz. 1682,

Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r.

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458) oraz

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.

z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66,

poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,

Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671;

z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316, poz.1318,

poz.1320; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 44 poz.362, Nr 57, poz.466) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zagnańsk: 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.  

§   5 .  Uchwała  p o d l e g a  o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.  

§   6 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010

roku.  

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa; 

2) określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

1) Zarządza się  w 2010 roku, pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa. 

2) Na inkasentów należności określonych w ust. 1 wyznacza się  sołtysów poszczególnych

sołectw. 

3) Rozliczenia z zainkasowanej należności inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca,

w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku. 

4) Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

1) Ustala się miesięczny ryczałt wynagrodzenia za inkaso.

2) Ryczałt  mies ięczny wynagrodzenia dla inkasentów ustalony jest na zasadach

proporcjonalnych do wielkości sołectw i wynosi: 

- dla sołtysa sołectwa Bartków - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Belno - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Chrusty - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Długojów - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Gruszka - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Janaszów - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Jaworze - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kajetanów - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kaniów - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kołomań - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Lekomin - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Samsonów - 410,00 zł

- dla sołtysa sołectwa Szałas - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Tumlin - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Umer - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zachełmie -343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zagnańsk – 410,00 zł.

3) Za wyżej wymienione czynności zostanie wypłacone wynagrodzenie miesięczne z dołu tj. do

10-go dnia każdego następnego miesiąca. 

4) Wynagrodzenie za miesiąc grudzień zostanie wypłacone do dnia 20 grudnia 2010 roku.

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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), 2)

dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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. 
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UCHWAŁA NR 115/2009  

RADY GMINY ZAGNAŃSK  

z dnia 27 listopada 2009 r.  

 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa w 2010 roku 

 

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

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.

1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52,

poz.420) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst

jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz.

1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56,

poz.458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., 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 2008r. Nr 93, poz.583, Nr 116,

poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009r. N r 56, poz.458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 roku Nr 200, poz. 1682,

Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r.

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458) oraz

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.

z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66,

poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,

Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671;

z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316, poz.1318,

poz.1320; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 44 poz.362, Nr 57, poz.466) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zagnańsk: 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.  

§   5 .  Uchwała  p o d l e g a  o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.  

§   6 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010

roku.  

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa; 

2) określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

1) Zarządza się  w 2010 roku, pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób

fizycznych w drodze inkasa. 

2) Na inkasentów należności określonych w ust. 1 wyznacza się  sołtysów poszczególnych

sołectw. 

3) Rozliczenia z zainkasowanej należności inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca,

w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku. 

4) Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

1) Ustala się miesięczny ryczałt wynagrodzenia za inkaso.

2) Ryczałt  mies ięczny wynagrodzenia dla inkasentów ustalony jest na zasadach

proporcjonalnych do wielkości sołectw i wynosi: 

- dla sołtysa sołectwa Bartków - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Belno - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Chrusty - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Długojów - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Gruszka - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Janaszów - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Jaworze - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kajetanów - 376,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kaniów - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Kołomań - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Lekomin - 239,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Samsonów - 410,00 zł

- dla sołtysa sołectwa Szałas - 343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Tumlin - 410,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Umer - 308,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zachełmie -343,00 zł;

- dla sołtysa sołectwa Zagnańsk – 410,00 zł.

3) Za wyżej wymienione czynności zostanie wypłacone wynagrodzenie miesięczne z dołu tj. do

10-go dnia każdego następnego miesiąca. 

4) Wynagrodzenie za miesiąc grudzień zostanie wypłacone do dnia 20 grudnia 2010 roku.

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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), 2)

dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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. 
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