Uchwała Nr 374/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie : inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) , art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95 , poz.613 ze zm.) –
Rada Miasta Józefowa uchwala , co następuje :
§1
Zarządza się pobór opłaty targowej od osób fizyczny , osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach położonych na terenie Miasta Józefowa w drodze inkasa.
§2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień , w którym dokonywana jest sprzedaż.
§3
Rada Miasta ustala , iż inkasentem do poboru opłaty targowej będzie : jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej – Urząd Miasta Józefowa.
§4
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne , w terminie
do 15 każdego miesiąca następnego.
§5
Wpłaty opłaty targowej można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta
Józefowa w Banku Spółdzielczym w Karczewie Nr 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001
lub w kasie Urzędu.
§6
Traci moc § 4, § 6 uchwały Nr278/V/09 z dnia 18 grudnia 2009r w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa
§8
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego .
.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie w sprawie : inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 278/V/09 z dnia 18 grudnia 2009r ustalono, iż
inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie przy ul.
Drogowców 20.
Likwidacja w/w Zakładu spowodowała brak możliwości wykonywania inkasa w/w
opłaty, dlatego zasadne jest ustalenie nowego inkasenta .
Na terenie miasta Józefowa inkasentem opłaty targowej będzie Urząd Miasta Józefowa
a osobę wyznaczy Burmistrz Miasta .Osoba ta będzie wykonywała obowiązek pobierania
opłaty targowej w ramach obowiązku służbowego objętego umową o pracę.

