
 

 

UCHWAŁA NR X/144/2015 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia  inkasentów 
i określenia wynagrodzenia za inkaso 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 613) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub bezgotówkowo 

na rachunek urzędu. 

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

2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się: 

1) Łącki Bank Spółdzielczy, z siedzibą 33-390 Łącko 814, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem,                                                                 

ul. Szymony 14, 

2) Joannę Borzęcką, Katarzynę Cudzich, Beatę Pachowicz oraz Małgorzatę Skupień w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie  za inkaso w wysokości 4% od zainkasowanej kwoty opłaty skarbowej. 

2. Terminem płatności dla inkasenta opłaty  skarbowej jest pierwszy dzień roboczy miesiąca, następującego 

po miesiącu, w którym dokonywano inkasa opłaty skarbowej. 

§ 4.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 5.  Traci moc uchwała nr  VI/52/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru 

opłaty skarbowej w drodze inkasa, zmienionej uchwałami w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty 

skarbowej Nr XX/235/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., Nr XLIX/738/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr 

XII/157/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr L/663/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr LVI/752/2014 r. z dnia 

31 lipca 2014 r. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Grzegorz Jóźkiewicz 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3961
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