
UCHWAŁA NR 77/X/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 maja 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia  

                  2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru   

                  opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina. 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.  U.  z  2019 r.  poz. 506),  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 2018 r. poz. 1445, z 

późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U z 2019 r. poz. 900) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta 

Gostynina, § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Inkasent dokonuje wpłaty pobranej opłaty  targowej w kasie urzędu lub bezpośrednio na  

właściwy rachunek Urzędu Miasta Gostynina w terminie 7 dni od dnia, w którym opłata ta 

została pobrana.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                     Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty 

targowej na terenie Miasta Gostynina. Zmiana dotyczy jedynie określenia terminu płatności 

dla inkasenta, w jakim jest on zobowiązany do przekazania zainkasowanych kwot opłaty 

targowej na rzecz Urzędu Miasta Gostynina. Zmiana precyzuje dotychczas obowiązujący 

zapis ułatwiając tym samym rozliczenie opłaty targowej z inkasentem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                 

                                                                                                     Andrzej Hubert Reder 

 


