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Poz. 794
UCHWAŁA NR XXVIII/157/2016
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 2. 1. Jako inkasenta uprawnionego do pobierania opłaty targowej wyznacza się Panią Dorotę Tytus.
2. W razie nieobecności Pani Doroty Tytus do poboru opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Panią Krystynę Wolańską, Panią Annę Karczmarską oraz Panią Annę Graniczną.
§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 uchwały są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłaty
targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach, na terenie gminy Witnica.
§ 4. 1. Pobór opłaty targowej dokonuje się na kwitariuszu K-103, stanowiącym druk ścisłego zarachowania,
którego wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
2. Wyznacza się dla inkasentów termin przekazania wpłaty opłaty targowej do kasy Urzędu Miasta
najpóźniej w terminie 20 dni od daty poboru opłaty.
§ 5. Określa się wynagrodzenie inkasenta za inkaso w wysokości 10% kwoty pobranej z tytułu opłaty
targowej.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku,
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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