
                                                                                

Uchwała nr XXII/456/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej 
na terenie miasta Katowice

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm./ oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. W uchwale  nr  V/42/07 Rady Miasta  Katowice  z dnia  4  stycznia  2007r.  w sprawie wyznaczenia 
inkasentów  oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice /Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego Nr 6,  poz.  9/ zmienionej  uchwałą  nr  VIII/114/07  z  dnia  26 marca  2007r.,  uchwałą  nr 
X/184/07 z dnia 28 maja 2007r.  oraz uchwałą nr XIV/269/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. dokonać 
następujących zmian:

1) w § 2 uchwały:

a) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie :
„  4)  RUCH S.A.  Oddział  Katowice  – pobór  w punkcie  znajdującym się  w Katowicach  przy ul. 
Młyńskiej 2.”,
b) skreśla się punkty 6 i 7,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:

„10)  Barbara  Jędrzejczyk  –  pobór  w  punkcie  znajdującym  się  na  terenie  Pierwszego  Urzędu 
Skarbowego w  Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 17”.

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić  terminy  wpłat  pobranej  opłaty  skarbowej  na  rachunek  bankowy  o numerze 
  46 1050 0099 5593 0211 1111 1111  lub w kasie Urzędu Miasta Katowice:

1) dla inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 1-8, 10:  

    a) do kwoty 2. 000 zł  - do ostatniego roboczego dnia miesiąca

    b) powyżej kwoty 2. 000 zł – w dniu pobrania.

2) dla inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 9:

    a) do kwoty 5.000 zł  - w każdy poniedziałek

    b) powyżej 5.000 zł w dniu następującym po dniu pobrania

    c) kwoty opłaty pobrane w ostatnim dniu miesiąca – w pierwszym dniu roboczym miesiąca
        następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński


