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UCHWAŁA NR XLIII/264/2013
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 z późn. zm.) Rada Gminy
Tarłów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następującej wysokości:
a) przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 3 m2 włącznie - 3 zł
b) przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni powyżej 3m2 do 6 m2 włącznie - 6 zł
c) przy sprzedaży ze stoiska o powierzchni powyżej 6 m2 - 10 zł
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§ 3. 1. Opłatę targową pobierają pracownicy Urzędu Gminy, mający w zakresie czynności pobór opłaty
w drodze inkasa tj. Pan Minkina Stanisław, a w razie jego nieobecności Pan Soczewiński Marek.
2. Pracownik pobierający opłatę targową odprowadza ją tego samego dnia na rachunek Urzędu Gminy
w Tarłowie.
3. Pracownicy Urzędu Gminy nie otrzymują prowizji z tytułu poboru tej opłaty.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Tarłowie Nr XVII/93/2011 z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 –tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Giez

