
        Projekt 

 

 

UCHWAŁA Nr …/…./2019 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) w związku z art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn.  zm. ), 

art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz.900 późn. 

zm.) Rada Miejska w Opatowie, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  

w Opatowie, w ramach wynagrodzenia za pracę, mający w zakresie czynności wykonywanie poboru 

opłaty targowej a mianowicie: 

1)  Wójcik Wacław, 

2) Malicki Janusz, 

3) Zwoliński Krzysztof.” 

 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Opłata podlega uiszczeniu do rąk pracowników – inkasentów za otrzymaniem przez sprzedającego 

dowodu wpłaty. Inkasenci zobowiązani są do pobierania opłaty targowej i dokonania niezwłocznie 

wpłaty na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie jednak nie później niż 

w następnym dniu roboczym od daty poboru opłaty”.  
 

3) W § 7 uchyla się  ust. 4  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 3. 

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 

podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i na 

tablicach ogłoszeń na Targowiskach Miejskich w Opatowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Prezentujący projekt uchwały w imieniu projektodawcy: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Promocji 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  
do  Uchwały Nr ……../…………../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  lipca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów. 

 W związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązków administratora 

Targowiska Miejskiego i rozwiązaniem umowy o poborze opłaty przez PGKiM Sp. z o.o.  

w Opatowie obowiązki związane z prowadzeniem utrzymaniem oraz poborem opłat  

na targowisku miejskim przejmuje Urząd Miasta i Gminy W Opatowie oraz pracownicy 

urzędu.   

 

Opracował: 

J. Czub 

Uzasadnienie  
do  Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy 


