
UCHWAŁA NR XI/55/2015
RADY GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Czemierniki.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z samochodu osobowego – 8 zł;

2) od sprzedaży z samochodu dostawczego – 10 zł;

3) od sprzedaży z samochodu ciężarowego – 12 zł;

4) od sprzedaży z samochodu ciężarowego z przyczepą – 15 zł;

5) od sprzedaży ze straganu lub namiotu – 8 zł;

6) od sprzedaży z placu targowiska:

a) przy zajętej powierzchni do 2 m2 włącznie – 6 zł,

b) przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2 do 4 m2 włącznie – 8 zł,

c) od sprzedaży z zajętej powierzchni powyżej 4 m2 – 10 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest bez wezwania na rachunek bankowy budżetu gminy lub u inkasenta.

2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

1) Krystynę Jeżowską;

2) Jadwigę Kostrzewa.

3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 5% zainkasowanych opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki
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§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenie 
jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 109, poz. 1938).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Skubiszewski
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