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z dnia  7 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/144/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.),  oraz art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala co następuję: 

§ 1.  

W Uchwale Nr X/144/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za 
inkaso (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 3961) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) Treść § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się Joannę Borzęcką, 
Beatę Pachowicz oraz Elizę Krzyżanowską w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. 
Chramcówki 15”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji inkasentów opłaty skarbowej  na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

Skreślono Łącki Bank Spółdzielczy  jako inkasenta opłaty skarbowej w siedzibie  Urzędu Skarbowego w 

Zakopanem  oraz  skreślono Panią Katarzynę Cudzich i  Panią Małgorzatę Skupień jako inkasenta opłaty 

skarbowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem  natomiast dopisano Panią Elizę 

Krzyżanowską.  

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
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