PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy ……………
z dnia …………………...
w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, określenia inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.1) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.2) Rada
Gminy Tarnów Opolski uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski w drodze inkasa.
§ 2.
1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:
Józef Mateja

Tarnów Opolski, ul. Świętego Marcina 21.

60120106675

………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………;
(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
( Nr PESEL )

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty
targowej w wysokości 15% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie
do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, do kasy Urzędu Gminy Tarnów
Opolski lub na rachunek bankowy Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XII/81/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z 29.10.2007 r. w sprawie
inkasa opłaty targowej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 5.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej BIP
Gminy Tarnów Opolski.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, w Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i
1072.
2
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: w M. P. z 2014 r. poz. 718 i 895.

