
UCHWAŁA NR 13.108.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1170) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Rada Miejska w Krzepicach, uchwala:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta wyznacza się zakład budżetowy gminy „Zakład Działalności Komunalnej 
i Mieszkaniowej”.

§ 3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8 % zebranych 
opłat bieżących.

§ 4. Inkasent zobowiązany jest wpłacić wpływy z pobranej opłaty targowej na konto Urzędu 
Miejskiego w Krzepicach w terminie 5 dni od dnia pobrania opłaty 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/329/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa, wskazania inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Mateusz Kluba
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UZASADNIENIE

Prowizję od zebranych opłat targowych ZDKiM otrzymywał do końca 2004 roku. Na mocy

uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/245/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku zakład wyznaczony został

inkasentem opłaty targowej z zerową prowizją. Pokrycie kosztów zarządu targowiskiem, w tym kosztów

poboru opłaty targowej zapewnić miała opłata rezerwacyjna. W związku z tym, że od 2012 roku zakład

płaci do budżetu Gminy 20 467,07 zł podatku od nieruchomości (tylko za plac targowy), a od 2014 roku 17

580,00 zł opłaty za trwały zarząd placem targowym, opłata rezerwacyjna nie zapewnia pokrycia kosztów

poboru opłaty targowej. Od 2015 roku handlujący sami uiszczają opłatę za rezerwację w kasie zakładu,

inkasenci tej opłaty nie pobierają, a zakład utrzymuje dwóch inkasentów tylko i wyłącznie na potrzeby

poboru opłaty targowej odprowadzanej do budżetu Gminy.
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