UCHWAŁA NR LVII/490/2018
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Na podstawie art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina uchwala:
§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzanie przez Gminę Będzin do Rejestru Należności Publicznoprawnych
danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie
następujących rodzajów należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Będzin:
1) podatek od nieruchomości;
2) podatek od środków transportowych;
3) opłata targowa;
4) opłata od posiadania psów;
5) podatek rolny;
6) podatek leśny;
7) mandat karny kredytowany;
8) opłaty i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego;
9) grzywny w celu przymuszenia za niespełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
10) opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;
11) administracyjne kary pieniężne za usunięcie, zniszczenia lub uszkodzenie drzew lub krzewów;
12) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
13) kary porządkowe nakładane na podstawie art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie
Uzasadnienie 1 Stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Rozdziału 1a – Rejestr Należności
Publicznoprawnych, dodanego do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jednostka samorządu
terytorialnego może wprowadzać do tego rejestru dane, dotyczące należności pieniężnych podlegających egzekucji
administracyjnej. Celem umożliwienia organowi wykonawczemu wprowadzania danych do rejestru, konieczne jest
posiadanie zgody rady gminy, wyrażonej w uchwale. Uchwała powinna określać rodzaj należności pieniężnej,
której dane będą przekazywane do rejestru. Umożliwienie organowi podatkowemu umieszczania
w przedmiotowym rejestrze danych o osobach, które zwlekają z zapłatą należności wobec gminy dłużej niż 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienie o zagrożeniu ujawnienia w rejestrze, przyczynić ma się do skuteczniejszego
prowadzenia działań windykacyjnych. Efektem utworzenia takiego rejestru i zagrożenia umieszczenia w nim
informacji o dłużniku ma być zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu należności publicznoprawnych.
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