
UCHWAŁA NR XX/131/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515, poz. 1890), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1015, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) 
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 613, poz. 699, 
poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia 
poboru  opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 2945) wprowadza się następujące 
zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 2 lit a otrzymuje brzmienie:

„a) Antoniów - Białecki Joachim, Białecka Ewa, Magdalena Kotula,”.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych 
opłat targowych w terminie nie później niż do 5 dnia po zakończeniu miesiąca w kasie Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Jeżeli termin rozliczenia się przez 
inkasentów za pobrane inkaso przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać 
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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