Uchwała Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 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 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 8 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – Rada Miejska
w Tczewie, po zasięgnięciu opinii komisji Finansowo – Budżetowej
uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej określonych w art. 1 w/w ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej, za czynności dokonywane przez Urząd Skarbowy w Tczewie i Starostwo
Powiatowe w Tczewie.
§2
Ustala się następujących inkasentów do poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa:
1/ pracownik wyznaczony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie – za czynności
dokonywane przez Urząd Skarbowy,
2/ Starostwo Powiatowe w Tczewie – za czynności dokonywane przez Starostwo Powiatowe.
§3
Za pobór opłaty skarbowej ustala się wynagrodzenie dla inkasentów określonych w § 2,
w wysokości 3% pobranej opłaty.
§4
Szczegółowe zasady poboru, rozliczenia i terminy wpłat pobranych opłat oraz rodzaj druków
stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta między Prezydentem
Miasta Tczewa a inkasentem.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§6
Traci moc uchwała Nr XXXV/318/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie czynności urzędowych na
terenie miasta Tczewa.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007r.

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada br. Sejm RP uchwalił nową ustawę o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Bardzo istotną zmianą
wynikającą z nowelizacji ustawy jest rezygnacja z możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami
tej opłaty, przy pozostawieniu jako wyłącznych sposobów zapłatę wpłaty gotówką w kasie
organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej, na rachunek gminy.
Na podstawie art. 8 ust.2 w/w ustawy rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Dla umożliwienia mieszkańcom miasta Tczewa zapłaty opłaty skarbowej w miejscu, gdzie
załatwiana jest indywidualna sprawa z zakresu administracji publicznej podlegająca tej opłacie,
Rada Miejska w Tczewie postanowiła zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa w Urzędzie
Skarbowym w Tczewie i Starostwie Powiatowym w Tczewie.
W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
Tczew, 28 grudnia 2006r.

