
UCHWAŁA NR XXXI/434/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244), art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325; zm.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 1423)  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) Jerzy Bieniasz-Krzywiec,
b) Wioletta Sołtys,
c) Michał Pióro;

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 XXVII/377/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4055). 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Artur Dąbkowski
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UZASADNIENIE

W dniu 10.12.2020 r. Pan Paweł Pirzecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji inkasenta

opłaty targowej na targowisku przy ul. Trzebiatowskiej z dniem 31.12.2020 r.

W dniu 07.12.2020 r. r. wniosek o zawarcie umowy inkaso opłaty targowej na terenie

targowiska przy ul. Trzebiatowskiej złożył Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w

Kołobrzegu Sp z o.o., wyznaczając pracownika odpowiedzialnego za pobór opłaty w osobie

Pana Andrzeja Staszaka - inspektora ds. administracyjnych MZZDiOŚ - zgodnie z art. 31

Ordynacji podatkowej.

Wobec powyższego zaistniała konieczność aktualizacji 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).
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