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UCHWAŁA NR LII/1084/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 roku 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 2017 r. poz. 201, poz. 648,
poz. 768, poz.935,poz. 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Miasta Bydgoszczy pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do poboru opłaty skarbowej:
L.p.
1.
2.

Inkasent
Adrian Matuszewski INTRA-SAD
Jacek Dudziak

Adres punktu poboru opłaty skarbowej
Aleje Jana Pawła II 151, Bydgoszcz
Biuro Ubezpieczeniowe, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 16

§ 3. Zobowiązuje się inkasentów do pobierania opłaty skarbowej za pokwitowaniem na dowodzie
kwitariusza przychodowego będącego drukiem ścisłego zarachowania.
§ 4. 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 3% pobranych
i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy w terminach określonych w niniejszej
uchwale.
2. Wyznacza się dla inkasentów, o których mowa w § 2 następujące terminy płatności pobranej opłaty
skarbowej: do 5 dnia każdego miesiąca - opłatę pobraną w miesiącu poprzednim i do 20 dnia każdego miesiąca
opłatę pobraną w danym miesiącu.
3. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Miasta
Bydgoszczy rozliczenia pobranej opłaty skarbowej za dany miesiąc.
§ 5. Traci moc uchwała w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z 25 kwietnia
2012 roku Nr XXVII/497/12 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1114, z 2014 r. poz. 420 oraz z 2016 r.
poz.518).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

