
UCHWAŁA Nr XIX/164/2008 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 19 marca 2008 r. 

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pó�n. zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 31 i art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z 
pó�n. zm.), 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§ 1 

Zarz�dza si� pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

§ 2 

Wyznacza si� nast�puj�cych inkasentów opłaty skarbowej:  
 

1) Pani� Barbar� Gadawsk� -  pracownika Urz�du Miejskiego w Sandomierzu  
2) Pani� Halin� Sroczy�sk� -  pracownika Urz�du Miejskiego w Sandomierzu  
3) Pana Mariusza Kope� - pracownika Urz�du Miejskiego w Sandomierzu  

§ 3 

Inkasent jest zobowi�zany do wpłacania pobranych kwot opłaty skarbowej na rachunek Urz�du 
Miejskiego w  Sandomierzu  w nast�pnym dniu roboczym po dniu ich pobrania. 

§ 4 

Ustala si� wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 100,00 zł brutto miesi�czne płatne w terminie 
płatno�ci wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 5 

Zarz�dzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania nale�no�ci  
bezpo�rednio na rachunek Urz�du Miejskiego w Sandomierzu. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego  
 

 
Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 
Janusz Sochacki 

 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie do Uchwały  Nr XIX/164/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r.            
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
 
 
 
Zgodnie z art.8.ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U z 2006 r. Nr 225 

poz 1635 z pó�n. zm./ Rada gminy mo�e zarz�dzi� pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczy� inkasentów oraz okre�li� wysoko�� wynagrodzenia za inkaso. 

Powołanie inkasentów w/w uchwał�  ma na celu ułatwienie interesantom składaj�cym wnioski                   

w sprawach podlegaj�cych opłacie skarbowej uiszczania jej w miejscu składania wniosku. 

 
 


