
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/504/17 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia  

za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446)
1)

, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 

oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
2) 

  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów opłaty skarbowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się: 

1) Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2; 

2) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty skarbowej w wysokości: 

1) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 5% pobranych i terminowo wpłaconych na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku kwot opłaty skarbowej; 

2) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 3% pobranych i terminowo wpłaconych na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku kwot opłaty skarbowej. 

§ 3. Inkasent na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje dowód wpłaty. 

§ 4. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są do wpłaty pełnej kwoty 

pobranej opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku w następujących 

terminach: 

1) opłatę skarbową pobraną od pierwszego do 15 dnia danego miesiąca – do 20 dnia tego miesiąca; 

2) opłatę skarbową pobraną od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca – do 5 dnia następnego miesiąca. 

2. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych  

od pracy. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2015 r. poz. 699, poz. 978, poz. 1197, 

poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932; z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, 

poz. 1933, poz. 1948, poz. 2024, poz. 2255, poz. 2261 
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§ 5. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, inkasent otrzyma na podstawie 

złożonego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku rozliczenia pobranej opłaty skarbowej oraz wystawionego  

za dany miesiąc rachunku lub faktury. 

2. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, dokonuje się w terminie  

do 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku rachunku lub faktury, o których mowa  

w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 2, przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych  

od pracy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VI/37/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 

Województwa Podlaskiego Nr 27, poz. 235). 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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