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UCHWAŁA NR XLI/192/13
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96 poz. 620 z późn.
zm.) Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Dwikozy od każdego
handlującego w wysokości:
1) Za sprzedaż z ręki, z koszy - 1,00 zł,
2) Za sprzedaż z samochodu, furmanek - 7,00 zł,
3) Za sprzedaż ze stoisk od 1 m² zajmowanej powierzchni - 1,00 zł.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 zł.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania
sprzedaży na targowisku.
4. Targowiskiem w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
§ 2. Opłatę targową pobiera się według stawek określonych w § 1 niniejszej uchwały od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci – pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni w Referacie
Finansowym mający w zakresie czynności wykonywanie zadań określonych dla organu podatkowego
w ramach obowiązków służbowych, a mianowicie Pani Lidia Bidas i Pani Monika Bryła.
3. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych
w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103.
4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Dwikozach lub wpłacają do kasy Urzędu Gminy w Dwikozach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/150/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012 roku
w sprawie stawek opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dwikozach
Józef Skobel

