
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/187/2016 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

poz. 446 t. j. z zm.) art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 716 z zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 t. j. z zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście 

nad Pilicą uchwala, co następuje: 

§ 1. Na inkasenta opłat targowych na wszystkich targowiskach i innych miejscach wyznaczonych czasowo 

na dokonywanie sprzedaży wyznacza się „KARGAZDOM” Krzysztof Karkowski, Nowe Miasto nad Pilicą,  

ul. Tomaszowska 59. 

§ 2. Opłatę targową (zgodnie z Uchwałą nr XVI/92/2015 z 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty 

targowej oraz Uchwałą nr XVII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały  

nr XVI/92/2015 z 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej) będzie pobierał inkasent wymieniony w 

§ 1, dla którego ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty miesięcznie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Uchyla się Uchwałę nr XXXI/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia inkasenta  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych oraz Uchwałę nr XXXII/191/2013 z dnia 1 lutego 

2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia 

inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Tomasz Pietrucha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
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