Uchwała Nr III/14/06
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006, Nr 17, poz. 128) i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (tj. Dz.U. z 2006 r, Nr 121, poz. 844) oraz
art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60, zm. przen. Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 894, Dz.U z 2005 Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz.
732, Nr 143 poz. 1199, Dz.U. z 2006 Nr 66 poz. 470, Nr 104, poz. 708) Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się pobór opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Kołobrzegu w
drodze inkasa.
§ 2. 1. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:
1) dzierŜawców targowisk miejskich, którzy osobiście lub poprzez upowaŜnionych
pracowników będą dokonywać poboru opłaty targowej;
2) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej, z którymi Gmina Miejska zawarła umowy inkasa opłaty targowej.
2. Szczegółowe obowiązki inkasentów wymienionych w ust. 1 określa się w umowie inkasa.
3. Zainkasowaną opłatę targową naleŜy wpłacać w kasie Urzędu Miasta w terminie dwóch
dni po upływie okresu rozliczeniowego tj. po 10, 20, 30 dniu kaŜdego miesiąca.
4. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust. 1 mają obowiązek pobierania opłaty targowej na
kwitariuszach przychodowych wydanych przez
Wydział Dochodów Urzędu Miasta
Kołobrzeg oraz zobowiązani są do starannego wypełniania pokwitowań i prawidłowego
naliczania wysokości opłaty zgodnie z ustalonymi stawkami oraz wydawania osobom
wnoszącym opłatę pokwitowań.
5. Kwitariusz przychodowy stanowi druk ścisłego zarachowania.
6. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaŜy.
7. Opłaty targowe pobierane są niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowiskowych oraz inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko.
8. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 30 % sumy zainkasowanej opłaty targowej. Ustalona
wysokość wynagrodzenia zawiera w sobie wszelkie naleŜności publicznoprawne, w tym
podatek VAT.
§ 3. 1. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące: sanatoria, zakłady
uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe,
campingi, pola namiotowe i inne obiekty o podobnym przeznaczeniu.

2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są równieŜ osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie wynajmu kwater prywatnych.
3. Szczegółowe obowiązki inkasentów wymienionych w ust. 1 i 2 określone są w umowie
o inkaso.
§ 4. Zainkasowaną opłatę uzdrowiskową naleŜy wpłacać w kasie Urzędu Miasta w terminie
7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym odbywał się pobór opłaty.
§ 5. 1. Inkasenci, o których mowa w § 3 ust. 1 obowiązani są do poboru opłaty
uzdrowiskowej na własnych dowodach wpłaty (np. kwitariuszach przychodowych, dowodach
KP). Inkasenci, o których mowa w § 3 ust. 2, mają obowiązek pobierania opłaty
uzdrowiskowej na kwitariuszach przychodowych wydanych przez Wydział Dochodów Urzędu
Miasta Kołobrzeg
2. Inkasenci zobowiązani są do starannego wypełniania pokwitowań i prawidłowego
naliczania wysokości opłaty zgodnie z ustalonymi stawkami oraz wydawania osobom
wnoszącym opłatę pokwitowań.
§ 6. 1. Za inkaso opłaty uzdrowiskowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości
20% zainkasowanej i wpłaconej na rzecz miasta kwoty opłaty uzdrowiskowej. Ustalona
wysokość wynagrodzenia zawiera w sobie wszelkie naleŜności publicznoprawne, w tym
podatek VAT.
2. Wynagrodzenie jest płatne po dokonaniu wpłaty zainkasowanej kwoty opłaty
uzdrowiskowej oraz przedłoŜeniu rozliczenia, na podstawie rachunku lub faktury
wystawionych przez inkasenta.
§ 7. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobraną opłatę a nie wpłaconą
na rachunek miasta.
§ 8. Kwitariusz przychodowy stanowi druk ścisłego zarachowania i podlega zwrotowi.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV/583/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Urszula DŜega – Matuszczak

(1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999)
dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

