
            UCHWAŁA NR XII/180/2019

RADY MIASTA KALISZA 

               z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Kalisza  

do  Rejestru  Należności  Publicznoprawnych  oraz   określenia  rodzaju  należności

pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  506  t.j.)  oraz  art.  18d  §  4  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966r.  

o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  1314 ze zm.)  Rada

Miasta Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wprowadzenie danych dłużników należności pieniężnych

Miasta  Kalisza  do  Rejestru  Należności  Publicznoprawnych  w  zakresie  należności

pieniężnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, f i pkt 6 ustawy z dnia 13

listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530

ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

              Przewodniczący
         Rady Miasta Kalisza

          /…/
dr inż. Janusz Pęcherz 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XII/180/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 27 czerwca 2019 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Kalisza  
do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz  określenia rodzaju należności 
pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych. 
    

Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony jest w systemie teleinformatycznym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma on zawierać informacje o należnościach 

pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest między 

innymi jednostka samorządu terytorialnego.  

W związku z  art. 18d § 4  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1314  

ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez organ wykonawczy 

(prezydenta), wprowadza do rejestru dane, o których mowa  w art. 18b § 2, jeżeli posiada na 

to zgodę wyrażoną w uchwale rady gminy.  

W oparciu o niniejszą uchwałę do Rejestru Należności Publicznoprawnych będą 

wprowadzane informacje o ciążących należnościach pieniężnych dla których wierzycielem 

jest jednostka samorządu terytorialnego stanowiących dochód własny gminy to jest:  

• należność z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, 

• należność z opłaty skarbowej, targowej, innych stanowiących dochody gminy, 

uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, 

• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach. 

Ujawnienie tych informacji w Rejestrze będzie poprzedzone zawiadomieniem 

zobowiązanego o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze. 

Zatem zagrożenie ujawnieniem bądź ujawnienie w Rejestrze Należności 

Publicznoprawnych zapewne wpłynie na dobrowolne wykonanie obowiązku zapłaty 

należności wobec jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 18u ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

udostępnienie danych zawartych w rejestrze nie stanowi naruszenia przepisów tajemnicy 

skarbowej.  

W tym stanie rzeczy  podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 



         Prezydent 
                Miasta Kalisza 

             /…/ 
Krystian Kinastowski 

 


