
UCHWAŁA NR V/44/2015
RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 5941)), art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 8492)), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.7493)), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 11724)),

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Kolbudy dopuszcza się możliwość poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Z tytułu opłaty targowej za pośrednictwem inkasentów rozliczają się osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na terenie gminy 
Kolbudy, z zastrzeżeniem wyłączeń i zwolnień, przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz uchwałach Rady Gminy Kolbudy.

§ 3. Inkasentami opłaty targowej są: Pan Leszek Cygert oraz Pan Piotr Tralewski - pracownicy Urzędu 
Gminy Kolbudy, którzy mogą dokonywać czynności inkasa na podstawie umów, zawieranych z Wójtem 
Gminy Kolbudy odrębnie na każdy rok podatkowy.

§ 4. Za wykonywanie czynności inkasa inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% 
zainkasowanych kwot z tytułu opłaty targowej.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 , poz. 1318 oraz Dz. U z 
2014 r. poz. 379, poz. 1072

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1342, poz. 1529, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, 
Dz. U. z 2014 r. , poz. 35, poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, Dz. U. z 2015 r., poz. 1171, poz. 1644)

4) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2011 r., poz. 232, poz. 1378
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§ 5. Rozliczenie należności pobranych przez inkasenta od podatników, dokonane na podstawie kwitariusza 
przychodowego, po sprawdzeniu przez uprawnionego pracownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Gminy Kolbudy, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez inkasenta rachunku na Gminę 
Kolbudy.

§ 6. Wynagrodzenie inkasenta zostanie wypłacone w kasie Urzędu Gminy Kolbudy lub na jego konto 
w terminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie Gminy Kolbudy rachunku.

§ 7. Inkasenci wpłacać będą zainkasowane należności w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Kolbudy 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni po ich pobraniu.

§ 8. Jeśli koniec terminu, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały, przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

§ 9. Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy Kolbudy ma prawo dokonywać kontroli 
prawidłowości poboru opłaty targowej w trakcie wykonywania czynności inkasa przez inkasentów.

§ 10. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolbudy nr XVIII/143/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: 
określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy, wysokości 
wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr 
VIII/58/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rusiecki
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