
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie poboru opłaty targowej 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 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 ), art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900, z 2018 r. poz. 1499, 
z 2019 poz. 924, poz. 1495, poz. 1520 poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978)  Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie miasta Kołobrzeg w drodze inkasa. 
§ 2. Wyznacza się następujacych  inkasentów opłaty targowej: 

1) pobór opłaty targowej na terenie miasta Kołobrzeg:
a) Jerzy Bieniasz-Krzywiec,
b) Wioletta Sołtys,
c) Michał Pióro,

2) pobór opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Trzebiatowskiej:
a) Paweł Pirzecki, prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„EUROPOL” mgr Paweł Pirzecki,
3) pobór opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Okopowej:

a) Roman Młynek, prowadzący działalność gospodarczą "BAZAR" Roman Młynek.
§ 3. Zainkasowaną opłatę targową należy wpłacać na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w terminie 

dwóch dni po upływie okresu rozliczeniowego tj., po 10, 20, 30 dniu każdego miesiąca. 
§ 4. Za inkaso opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% 

zainkasowanej opłaty targowej. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/685/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3944). 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą nazwiska jednego z inkasentów opłaty targowej (p. Wioletty

Bartczak na Sołtys) zaistniała konieczność zaktualizowania uchwały w sprawie poboru opłaty

targowej w drodze inkasa.

Niniejsza uchwała określa inkasentów opłaty targowej, wysokość wynagrodzenia (bez

zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały) oraz zasady poboru opłaty targowej (również bez

zmian w stosunku do poprzedniej uchwały).

Id: A9206237-0CD7-4D15-A99F-D16C81CEC9A8. Przyjęty Strona 1




