
 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/280/12 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

o zmianie uchwały Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.15, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 

197, poz.1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  

Rada Miasta Chorzów  

uchwala  

§ 1. W uchwale Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadzić następującą zmianę:  

1. zmienić brzmienie § 3:  

„§ 3. Dla inkasentów określonych w § 2 ust.1 dokonujących poboru opłaty targowej na targowiskach 

ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w następującej wysokości stanowiącej procent pobranej 

i wpłaconej w terminie kwoty dziennej opłaty targowej:  

1) Handlowa Spółka „RUCH” Spółka z o.o. w wysokości 40%;  

2) „Społem” PSS w wysokości 45%;  

3) Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko w wysokości 40%;  

4) P.W. „LAPAZ” Spółka z o.o. w wysokości 40%;  

5) MANHATTAN s.c. Waldemar Piątek, Stanisław Skirliński, Krystyna Żywot, Andrzej Brzoska,w 

wysokości 40%.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Chorzów  

 

 

mgr Henryk Wieczorek 
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