Projekt
z dnia 21 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W ZĘBOWICACH
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie opłaty targowej

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 art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Zębowicach:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów.
§ 2.
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Zębowice w wysokości:
1) za sprzedaż dokonywaną na terenie stanowiącym własność Gminy Zębowice lub będącym w jej
zarządzie, w miejscach wyznaczonych przez właściwy organ gminy - 15,00 zł,
2) za sprzedaż dokonywaną na terenie niestanowiącym własności Gminy Zębowice oraz nie
pozostającym w jej zarządzie -15,00 zł,
3) za prowadzenie sprzedaży z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wy
tworów własnej produkcji przy zajmowanej powierzchni do 1 m² - 5,00 zł.
§ 3.
1. W przypadające na terenie Gminy dni odpustów oraz w dni poprzedzające odpusty dzienna stawka
opłaty targowej wynosi - 15,00zł
§ 4.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.

§ 5.
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy.

§ 6.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się na terenie Gminy Zębowice Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją nie później niż w ostatnim roboczym dniu
tygodnia na rachunek Gminy Zębowice w BS Zawadzkie O/Zębowice.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XXII/148/04 Rady Gminy w
Zębowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty oraz jej inkasa na terenie
Gminy Zębowice.
§ 9.
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń.

