UCHWAŁA NR XV/118/2016
RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD
z dnia 24 lutego 2016 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 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami), Rada
Gminy w Nowym Żmigrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Nowy Żmigród wprowadza opłatę targową.
§ 3. Określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w następujący
sposób:
1) sprzedaż na stoisku nie zadaszonym o pow. placu od 3 - 5 m2 - 12 zł
2) sprzedaż na stoisku nie zadaszonym o pow. placu od 1 - 3 m2 - 8 zł
3) sprzedaż z wszelkich pojazdów i przyczep do 3,5 t - 12 zł
4) sprzedaż z wszelkich pojazdów i przyczep powyżej 3,5 t - 20 zł
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.
§ 7. Inkasentem opłaty targowej ustala Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym
Żmigrodzie.
§ 8. Określa wysokość wynagrodzenia za inkaso, w wysokości 30% brutto zainkasowanych przez inkasenta
kwot.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXIII/216/01 z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie
Nowy Żmigród
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Suski
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