UCHWAŁA Nr XVIII/199/2020
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o uchyleniu uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506, 1309,1571, 1696 i 1815), art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 i 2244) oraz § 1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIII/155/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 2019 r. poz. 7045).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
UrzędowymWojewództwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 r. stanu
zagrożeniem epidemicznego, a od 20 marca 2020 r.
do odwołania stanu epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się zakażeń i wynikającymi z tego stanu sytuacjami kryzysowymi, spełniając
oczekiwania przedsiębiorców handlujących na targowiskach miejskich, uchyla się uchwałę
wprowadzającą tę opłatę.
Szacuje się, że powyższe spowoduje spadek dochodów budżetu gminy w roku 2020 o kwotę
263 000 zł.
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