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Poz. 3659
UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY MIASTA GARWOLINA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta,
ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
na targowisku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515
t.j. z późn. zm.), art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U.2014.849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2015.613 z późn. zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Garwolinie.
§ 2. Wyznacza się, jako inkasenta Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwolinie,
z którą Burmistrz Miasta zawrze umowę na pobór opłaty w drodze inkasa.
§ 3. Na inkasencie ciąży obowiązek wpłaty całości wpływów z pobranej opłaty targowej do kasy lub na
rachunek Urzędu Miasta najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po dniu, w którym zainkasowano opłatę targową
i przedłożenia w tym terminie rozliczenia z wykorzystanych druków opłaty.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% od sumy zainkasowanych kwot opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/239/2005 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na targowisku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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