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UCHWAŁA NR XXX/674/2017
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 7 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/248/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia na
terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia z tytułu inkasa, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyznaczyć inkasentów opłaty targowej oraz określić ich wynagrodzenie za inkaso
w następujący sposób:
1) Mieczysław Pawulski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14/7 w Gliwicach - inkasent na terenie
targowiska przy ul. Lipowej 67 do 31 października 2017 r. - wynagrodzenie prowizyjne stanowiące
30% pobranych opłat,
2) Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25C w Gliwicach inkasent na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej oraz na pozostałym terenie miasta
Gliwice, a także od 1 listopada 2017 r. na terenie targowiska przy ul. Lipowej 67 - bez
wynagrodzenia prowizyjnego.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Inkasenci zobowiązani są do wpłacania pobranych na bieżąco opłat targowych w kasie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach lub na właściwy rachunek bankowy Miasta Gliwice w poniedziałek i czwartek
każdego tygodnia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

