UCHWAŁA NR XVI/159/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818 i 1978)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa terminy płatności dla inkasentów następujących opłat
lokalnych stanowiących dochody budżetu Miasta Inowrocławia:
1) opłata uzdrowiskowa;
2) opłata od posiadania psów,
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o inkasencie, oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o których mowa
w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz 900,
924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751 1818 i 1978).
§ 3. Wyznacza się terminy płatności dla inkasentów:
1) opłaty uzdrowiskowej - 5 dni od zakończenia miesiąca, w którym opłata została
pobrana;
2) opłaty od posiadania psów - 7 dni po upływie ostatniego dnia, w którym wpłata
tej opłaty powinna nastąpić.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/600/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terminów płatności dla inkasentów ( Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 89 poz. 1077).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty, a także w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/159/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2019 r.
Zgodnie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po
ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna
nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył
termin późniejszy.
Zmianę uchwały należało dokonać z uwagi na zniesienie opłaty targowej na terenie
Miasta Inowrocławia, która była również pobierana przez inkasentów.
Proponuje się wyznaczyć późniejsze terminy płatności dla inkasentów celem
usprawnienia rozliczeń z pobranych w drodze inkasa opłat lokalnych stanowiących dochody
budżetu Miasta Inowrocławia.
Uchwała jako akt prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym ( art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
i art. 13 pkt 2 ustawy za dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych).
W świetle powyższego wywołanie niniejszej uchwały posiada uzasadnienie.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu płatności
dla inkasentów.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.
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