UCHWAŁA NR XXXIV/325/2013
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594) art. 15 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w
Lipnie.
3. Inkasent jest uprawniony do poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Lipna.
4. Opłata targowa podlega przekazaniu w całości na rzecz Gminy Miasta Lipna 2 razy w
miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kaŜdego miesiąca oraz za okres od 16 do ostatniego dnia
kaŜdego miesiąca, w terminie do 3 dni od zakończenia kaŜdego z nich.
5. Opłatę targową pobiera się na podstawie druków ścisłego zarachowania. Dystrybucją
druków zajmuje się jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Lipnie wyznaczona przez
Burmistrza Miasta.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje wynagrodzenie z tytułu prowadzenia inkasa
opłaty targowej w wysokości 85 % brutto pobranych opłat targowych.
§ 2. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania naleŜności
przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie lub na właściwy
rachunek bankowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

