
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia....................................

w sprawie opłaty skarbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 8 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 
poz. 1273, poz. 1529, poz. 1543, poz. 1566), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 201, poz. 648, poz. 768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537) uchwala się, co 
następuje:

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

2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się:

1) Pracownię Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim;

2) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Inkasenta zobowiązuje się do wpłacania pobranej opłaty skarbowej na rachunek Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:

1) Uchwała nr IV/29/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie 
określenia inkasenta opłaty skarbowej;

2) Uchwała nr VI/71/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: 9E1854CB-EA8C-445B-9E9A-A817828CB2F2. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie opłaty skarbowej

Z regulacji zawartej w art. 47 § 4a Ordynacji podatkowej wynika, że inkasent zobowiązany jest przekazać na
rachunek organu podatkowego pobraną opłatę skarbową w dniu następującym po dniu jej pobrania. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzić terminy późniejsze rozliczeń niż
przewidziane w Ordynacji podatkowej. Mając na względzie trudności związane z codziennym przekazywaniem
na rachunek Urzędu Miasta pobranej przez inkasentów opłaty skarbowej, a także z niewielkimi kwotami
uzyskiwanymi z pobranej opłaty skarbowej, termin rozliczeń został wydłużony do jednego miesiąca. Ponadto
opłata skarbowa pobierana przez ZDiUM i Pracownię Planowania Przestrzennego wpłacana jest na podlegające
konsolidacji rachunki bankowe jednostek, zatem środki z pobranej opłaty podlegają oprocentowaniu jak reszta
środków pieniężnych Miasta.

Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o zmianie terminów rozliczeń, do umów o inkasie opłaty skarbowej
zawartych z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta oraz z Pracownią Planowania Przestrzennego zostaną
podpisane aneksy wprowadzające nowe terminy rozliczeń.

Proszę o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady na sesji Rady Miasta w dniu 25 października
2017 roku. Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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