
 

 

UCHWAŁA NR XIII/229/2019 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach             

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.)  na 

wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 2. Wyznaczyć inkasenta opłaty targowej oraz określić jego wynagrodzenie za inkaso w następujący 

sposób: Remondis Aqua Toszek Sp. z .o.o. z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 2 w Toszku (Numer KRS 

0000041083) - wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 10% pobranych opłat. 

§ 3. Inkasent zobowiązany jest do wpłacania pobranych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku lub na 

właściwy rachunek bankowy w następującym terminie: w ostatni dzień roboczy każdego tygodnia. 

§ 4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do 

Urzędu Miejskiego w Toszku rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku bądź faktury. Wypłata 

wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wpływu do Urzędu rachunku bądź faktury. 

§ 5. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej, inkasent jest zobowiązany do spisania i odbioru od 

sprzedającego oświadczenia o odmowie uiszczenia opłaty, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

W razie, gdy sprzedający odmówi podpisu na oświadczeniu inkasent dokonuje adnotacji o odmowie podpisu 

i jej przyczynie. Inkasent na bieżąco przekazuje do Urzędu Miejskiego w Toszku spisane oświadczenia. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w  

sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa, zmieniona uchwałą  nr XL/339/2017 Rady Miejskiej 

w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej 

w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.          

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku 

 

 

Tadeusz Kobiernik 
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Załącznik do uchwały Nr XIII/229/2019 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE O ODMOWIE UISZCZENIA OPŁATY TARGOWEJ 

Oznaczenie inkasenta: 

..................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Oznaczenie sprzedającego (imię, nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania / siedziby firmy): 

..........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 

Data sprzedaży: .................................................... 

 

Miejsce sprzedaży: .................................................  

Wysokość należnej opłaty targowej: .............................................. 

 

 

 

Przyczyna odmowy uiszczenia przez sprzedającego opłaty targowej: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

..................................       ................................... 

     podpis inkasenta        podpis sprzedającego 
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