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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 
1 stycznia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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, z 2021 r. poz. 401, 1558) oraz art. 28 § 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540,1598) na wniosek Wójta Gminy 
Ornontowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/107/2019 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wysokości 
stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 r. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 5. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się: Panią Marcelinę Cyprys i Pana Edwarda 
Winiarczyk - pracowników Urzędu Gminy Ornontowice. Ustala się prowizję dla inkasenta z tytułu 
przedmiotowego inkasa w wysokości 10 % zebranych należności w dni powszednie i 20% zebranych 
należności w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy. Sposób 
rozliczeń inkasa oraz wypłat prowizji określony będzie w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy, 
a inkasentem.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały,
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość opłaty targowej. Może zarządzić pobór tej
opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na
zmianę inkasentów opłaty targowej.
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