Uchwala Nr xvl124l15
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 29 pździernika 2015 r,
w §prrwie wprowadzenii

oplił t.Ęowej na terenie

Gminy Podgórzyn

Na podstawie ań. 18 u§t. 2 pkt. 8 u§tąwy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
jednolity:
(tek§t
Dz.U. z 2013 l. poz. 594; z 20'13 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.
Io'12\ i art.6 ust, 12, ań, 15 ust, l, art, 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 199l r. o
podatkach i opłatach lokalnych (ekst jednolity: D?.u. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz.
699, poz.'ll4, poz. 1045) oraż ań- 4'7 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 I. - ord},nacja
podatkowa (tekst jedńolity: Dz.U. z 2015 r. poz. ól3, poz. ó99, poz.978, wz. l l97) uchwala się co
na§tępuje:

§l

Uchwałą niniej są Rada Gminy Podgóru yn:
l) wprowadza opłatę targową;
2) okeślawy§okość §tawki opłaty iargowej;
3) okieśla zasady ustalania i poboru oraz terminy płatnościopłaty targowej;
4) ustala poMr opłaty talgowej w drodze iŃa§a, określatermin płatnościdla inkasentów
oraż wynagodzenie za iŃaso.

§2

Na terenie Gminy Podgórzyn wprowadza się opłatę targową.

§3

l.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osob fizycznych i osob pra\łnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedłży na
targowiskach na tgręnie Gminy Podgórzyn.
2, Targowiskami, o których mowa w ust. l, §ą wszelkie miej§ca, w których jest prowadzona

spźedaż.

§4

Ustala się dzienną stawkę oplaty targowej obowiązującą na tereńe Gminy Podgórzyn

w wysokości 10 zł_

§5

Terminem płatnościopłaty targowej jest dzień, w którym dokonywanajęst §przedaż. Opłata

jest płatna, bez wezwania, na rachunek Gminy Podgórzyr lub w kasie Urzędu Gminy,
z zasizężęńem §6.

l.

2.

§ó

Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa,

Pobór opłaty talgowej powierza się sohysom poszczególnych

miejscowości,

znajdujących się na terenie Grniny Podgórzyn.
3. Ustala się wynagtodzenie kwartalnę inkasentów, o których mowa w ust, 2, za pobór
opłaty targowęj, w wysokości l30ń pobranych i teTminowo odprowadzonych opłat.
4. Pobrane opłaty należy rozliczać w nieprzekraczalnym termini€ do 10-go dnia miesiąca
następującego po uplywie kźdego kwańalu, w kasie Urzędu Gminy.

§7

Wykonanie uchwały powieźa się Wójtowi Gminy,

l, Z

dni€m O1,01.2016 L tmci moc Ucliwlła Nr xxxxl319/13 Rady Gminy Podgórzyr
z dlia 17 gndńa2013 r. w sprawie określenia stawek opłaty targow€j.
2. Z dniql01.01.2016 r. traci moc Uchwała Nr XXXIX/320/I3 Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze iŃasa opłaty targowej na tęrenie
Gminy Podgórzyn.

§9

Uchwała wchodzi w źycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskięgo,nię wcześniej jednak niż z dniem
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