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UCHWAŁA NR XXIV/146/2013
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
i terminy płatności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.
poz.594 i poz.645/, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 Nr
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
(M.P. z 2013, poz. 724) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży:
1) z ręki, kosza - 4,00 zł,
2) z samochodu, furmanki - 7,00 zł,
3) za sprzedaż ze stoisk od 1 m2 zajmowanej powierzchni - 2,00 zł.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł dziennie.
§ 2. Opłatę targową pobiera się od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się Panią Ewelinę Łukaszek zam. Przezwody 82, 27-612 Wilczyce jako inkasenta opłaty
targowej.
§ 4. Inkasent jest zobowiązany do wpłaty zainkasowanej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w terminie do
10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 5. 1. Wynagrodzenie dla inkasenta ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia dokonania przez inkasenta wpłat
zainkasowanej opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata

