
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/143/2012 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia 

Inkasentów na terenie miasta Imielin na 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1) lit. a) i pkt 2) ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 

z późn.zm.)  

Rada Miasta Imielin  

uchwala:  

§ 1.  Ustalić dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż towarów na terenie miasta Imielin:  

- za sprzedaż z ręki, stolika lub straganu o długości do 1mb - 17,00 zł  

- za sprzedaż ze straganu zajmującego długość od 1 do 3 mb - 27,00 zł  

- za sprzedaż ze straganu zajmującego długość od 3 do 6 mb - 37,00 zł  

- za sprzedaż ze straganu o długości powyżej 6 mb - 55,00 zł  

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej nastąpi w drodze inkasa.  

2. Do pobrania inkasa wyznacza się Inkasenta, którym będzie pracownik Urzędu - Pan Ryszard Pacwa, a w 

razie jego nieobecności pracownik Urzędu - Pan Daniel Kucki.  

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wyniesie 30% pobranych opłat.  

4. Pobraną opłatę targową Inkasent powinien wpłacić w kasie urzędu w następnym dniu roboczym po 

pobraniu opłaty.  

5. Opłata targowa może być również wpłacona przez osobę zobowiązaną w dniu dokonywania sprzedaży 

do kasy urzędu miasta.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz zostanie podana do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.   

 Przewodnicząca Rady Miasta 

Imielin  

 

Bernadeta Ficek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2012 r.

Poz. 4579
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