
UCHWAŁA NR XVIII/103/20
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 5 ust. 2 uchwały nr V/45/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz.1254.):

1) pkt.  13 otrzymuje brzmienie: „13) Pani Pauli Tyszkowskiej – pracownikowi Urzędu Gminy.”;

2) skreśla się pkt. 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVIII/103/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Gminy określa zasady ustalania i poboru, terminy 

płatności i wysokość stawek opłaty targowej, może zarządzić jej pobór w drodze inkasa oraz 

określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Zmiana w  § 5 ust. 2 uchwały nr V/45/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2019 

r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej wynika z konieczności powierzenia poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa w miejscowości Dobromierz nowej osobie z uwagi na przejście na 

emeryturę dotychczasowego pracownika. 

 
 

                 WÓJT 

          (-) Jerzy Ulbin  
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