UCHWAŁA NR XVIII/148/11
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 2006 roku nr 263, poz. 3960)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 w
związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr II/8/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006
r. nr 263, poz. 3960) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 otrzymuje brzmienie: "1. Zarządza się na terenie gminy Wałbrzych pobór dziennej opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkasentami są pracownicy Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu."
2. §3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się inkasentom termin płatności zainkasowanej opłaty targowej na następny
dzień roboczy po dniu w którym opłata została pobrana. Opłata winna być wpłacona w pełnej wysokości na
rachunek bankowy właściwy dla opłaty targowej."
3. Skreśla się § 4.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2011 roku.
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