
 

 

UCHWAŁA NR XXV/219/2016 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 29 listopada 2016 roku 

o zmianie uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. 

o wprowadzeniu opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej 

poboru na obszarze Gminy Chrzanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa 

Rada Miejska w Chrzanowie 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr  XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. o wprowadzeniu 

opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy 

Chrzanów wprowadza się następujące zmiany w § 3 dodaje pkt 3 o brzmieniu: 

„3. Dokonywanie przelewu dochodów na rachunek Gminy Chrzanów z tytułu rozliczenia opłaty targowej 

przez inkasenta - Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie następuje w okresach: 

- do 10 dnia następnego miesiąca z tytułu wpłat uzyskanych w okresie od 21 do końca poprzedniego 

miesiąca, 

- do 25 dnia każdego miesiąca z tytułu wpłat uzyskanych w okresie od 1 do 20 dnia miesiąca”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof Zubik 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 7256
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