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Or.0050.386.2019
(2019-78408)

ZARZĄDZENIE 386/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych

Działając na podstawie:
	art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506)



zarządzam, co następuje

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
	w rozdziale 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 „7. Do 31 stycznia Kierownik Referatu Wymiaru Podatków sporządza wykaz podmiotów wobec których w danym roku upłynie termin wynikający z art. 68 ustawy Ordynacja podatkowa:
	które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania i nie podjęto wobec nich skutecznych działań zmierzających do wymiaru podatku,  

wobec których podjęto działania zmierzające do opodatkowania, lecz istnieje ryzyko nie powstania zobowiązania podatkowego,
wraz z podaniem przyczyn wystąpienia ww. sytuacji. Wykaz ten, w terminie 7 dni, Naczelnik Wydziału Podatków przedkłada Skarbnikowi Miasta”,

	w rozdziale 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do 15 października Kierownik Referatu Wymiaru Podatków sporządza informację
o podjętych działaniach wobec podmiotów wskazanych w wykazie, o którym mowa
w ust. 7. Informację tę, w terminie 7 dni, Naczelnik Wydziału Podatków przedkłada Skarbnikowi Miasta”,

	w rozdziale 6 ust. 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„10. Do 30 czerwca 2019 roku Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej sporządza wykaz:
	zaległości za 2014 rok, które nie zostały objęte upomnieniem lub nie został wystawiony i przekazany do organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy, a które zagrożone są przedawnieniem,

tytułów wykonawczych (postępowań egzekucyjnych obcych) obejmujących zaległości za 2014 rok, które są zagrożone przedawnieniem,
	Do 31 października 2019 roku Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej sporządza wykaz:

	 zaległości za lata poprzedzające rok 2014, które nie zostały objęte upomnieniem lub nie został wystawiony i przekazany do organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy, 
	 tytułów wykonawczych (postępowań egzekucyjnych obcych) obejmujących zaległości za lata poprzedzające rok 2014, które są zagrożone przedawnieniem.

	Do 30 czerwca (począwszy od 2020 roku) Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej sporządza wykaz:

	zaległości, które nie zostały objęte upomnieniem lub nie został wystawiony
i przekazany do organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy, a które zagrożone
są przedawnieniem w danym roku,

tytułów wykonawczych (postępowań egzekucyjnych obcych), które są zagrożone przedawnieniem do 30 czerwca następnego roku”,

	w rozdziale 6 dodaje się ust. 13 i 14 w następującym brzmieniu:

„13. Kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej w terminie do 30 czerwca sporządza wykaz tytułów wykonawczych (postępowań egzekucyjnych własnych), które są zagrożone przedawnieniem w danym roku.
14. Wykazy, o których mowa w ust. 10, 11, 12 i 13, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Naczelnik Wydziału Podatków przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie 7 dni”.

§ 2.
W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

	w rozdziale 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do 31 stycznia pracownik sporządza wykaz podmiotów wobec których w danym roku upłynie termin wynikający z art. 68 ustawy Ordynacja podatkowa:
	które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji i nie podjęto wobec nich skutecznych działań zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wobec których podjęto działania zmierzające do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz istnieje ryzyko nie powstania zobowiązania podatkowego,
wraz z podaniem przyczyn wystąpienia ww. sytuacji. Wykaz ten, w terminie 7 dni, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedkłada Skarbnikowi Miasta”,



	w rozdziale 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do 15 października Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej sporządza informację o podjętych działaniach wobec podmiotów wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 5. Informację tę, w terminie 7 dni, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedkłada Skarbnikowi Miasta”,

	w rozdziale 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

  „10. Kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej w terminie do 31 maja sporządza
i przekazuje Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Naczelnikowi Wydziału Podatków wykaz tytułów wykonawczych (postępowań egzekucyjnych własnych), które są zagrożone przedawnieniem w danym roku”, 

	w rozdziale 4 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wykazy, o których mowa w ust. 9 i 11, wraz z pisemnym uzasadnieniem,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedkłada Skarbnikowi Miasta
w terminie 7 dni”,

	w rozdziale 4 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Wykaz, o którym mowa w ust. 10, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Naczelnik Wydziału Podatków przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie 7 dni”.

§ 3.
Teksty jednolite:
	załącznika nr 1 - Instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat oraz związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych w Wydziale Podatków,
	załącznika nr 2 - Instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
– każdemu w swoim zakresie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



