
UCHWAŁA NR 78/XI/2015
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednol. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U .z 2015 r.,poz.613, 699 i 978), art.15 ust. 1, art.19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.poz.849 oraz z 2015 r.poz.528, poz.699, poz.1045), oraz pkt. 
4 lit „a” Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP, poz.735)

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Kroczyce.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości -10 zł, z wyłączeniem sprzedaży z ręki, kosza

– gdzie opłatę ustala się w wysokości -2 zł.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasenta.

§ 4. Inkasentem opłaty targowej określa się Panią Wiesławę Ociepka.

§ 5. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15% zainkasowanej kwoty opłaty targowej. 
Wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentu w postaci rachunku.

§ 6. Inkasent pobiera opłatę i odprowadza do Urzędu Gminy do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała nr 13/II/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie: 
wynagrodzenia i ustalenia wysokości stawek, zasad poboru opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, 
określenie inkasenta i wysokości wynagrodzeni za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kroczyce

Wanda Karoń
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