
UCHWAŁA Nr XXXII /223/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

 
z dnia 28 grudnia 2009r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/208/09  

Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009r.  
w sprawie opłaty targowej 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) i art. 15 oraz 19 pkt1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze 
zmianami oraz art. 31 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami),  Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
 

§3 pkt 2 i pkt 3 uchwały nr XXXI/208/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009r. w 
sprawie opłaty targowej otrzymuje brzmienie: 
„2.  Określa się inkasentem Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie. 
  3. Wyznacza się termin płatności dla opłaty targowej dla inkasenta na dzień 10-tego kaŜdego mie-
siąca za miesiąc poprzedni.” 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
/Stanisław Marciniak/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXI /223/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

 
z dnia 28 grudnia 2009r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/208/09  

Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009r.  
w sprawie opłaty targowej 

 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rady gminy moŜe w drodze 

uchwały zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów. 

Ustawa Ordynacja podatkowa w art. 31 stanowi, iŜ osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie mające osobowości, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których 

obowiązków naleŜy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu 

pobranych kwot a takŜe imiona i nazwiska i adresy tych osób. 

Na mocy przepisów art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa inkasentem jest osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podat-

nika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organami podatkowemu. 

Zgodnie z ww. przepisami rada gminy moŜe zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa i 

określić inkasentem Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie. 

Zgodnie natomiast z art. 47 §4a Ordynacji podatkowej rada gminy ma upowaŜnienie do wyzna-

czenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów, niŜ dzień następujący po ostatnim dniu, w którym 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. 

 
 
 
 


