
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/614/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/946/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie 

ustalenia zasad poboru i rozliczania opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 2, pakt 4) ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 15  

i art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych             

(tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala:  

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/946/2009 w sprawie ustalenia zasad poboru i rozliczania opłat 

targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice, wprowadza się następującą zmianę:  

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  

„§ 3.  Wyznaczyć inkasentów opłaty targowej wraz z ustaleniem ich wynagrodzenia za inkaso:  

1) Mieczysław Pawulski – inkasent na terenie placu targowego przy ul. Lipowej 67 – wynagrodzenie 

prowizyjne 30% pobranych opłat,  

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” Gliwice - inkasent na terenie placu targowego przy ul. 

Czajki - wynagrodzenie prowizyjne 30% pobranych opłat,  

3) Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach – inkasent na terenie giełdy samochodowej przy 

ul. Kujawskiej – bez wynagrodzenia prowizyjnego,  

4) Mieczysław Pawulski – inkasent miejski w miejscach wyznaczonych poza placami targowymi – 

wynagrodzenie prowizyjne 15% pobranych opłat .”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gliwicach 

 

 

Zbigniew Wygoda 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 3398
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