
UCHWAŁA NR XXII/177/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ustalenia  poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170 z późn. zm.1)) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1325 z późn. zm.2)) – Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie miasta i gminy Białobrzegi w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  Dz.U. z 2018 r. poz.2244, M.P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1423.
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Uzasadnienie
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów na podstawie 
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach (tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170 z późn. zm.).    
Za podjęciem tejże uchwały przemawia fakt, iż mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych pobór opłaty 
targowej w drodze inkasa jest skutecznym instrumentem zapewniającym stały wpływ dochodów do budżetu gminy. 
Ze względu na powyższe powierza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa własnej jednostce budżetowej – 
Zakładowi Usług Komunalnych w Białobrzegach. 
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