
UCHWAŁA NR XLVII/673/22 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 23 lutego 2022 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 2021 r. poz.1372, poz.1834), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401, 
poz.1558, poz. 2192 i poz. 2290, M.P. z 2019 r. poz.738 i poz.1020, z 2020 r. poz.673 i poz.1002 oraz 
z 2021 r. poz.724 i poz.968.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  
z 2021 r. poz.1540; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz.1598, poz.2076, poz.2105, 
poz.2262 i poz.2328, M. P. z 2021 r. poz.735 i poz.739)  Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

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

1) pobór opłaty targowej na terenie miasta Kołobrzeg: 
a) Wioletta Sołtys, 
b) Michał Pióro, 
c) Patrycja Bartczak; 

2) pobór opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Trzebiatowskiej - Miejski Zakład Zieleni Dróg 
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.; 

3) pobór opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Okopowej - Bogusław Koralewski, prowadzący 
działalność gospodarczą "Bazar" Bogusław Koralewski. 
§ 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/652/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6176). 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Błaszczyk 
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