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Projekt

UCHWAŁA NR IX/66/2015
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.1)) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
(M.P. z 2015 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę targową jednorazową (dzienną) w wysokości 10 zł od powierzchni do
7 metrów kwadratowych stoiska oraz po 3 zł za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy
powierzchni stoiska.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty maksymalnej wskazanej w art. 19 pkt1 lit.a
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Pobór opłaty targowej powierza się:
1) sołtysom poszczególnych sołectw:
a) Wioletta Reszka - sołectwo Ciecholewy;
b) Beata Wirkus - sołectwo Kiełpin;
c) Dorota Kruth - sołectwo Konarzyny;
d) Iwona Wysocka - sołectwo Zielona Chocina;
e) Halina Tandecka - sołectwo Żychce;
2) pracownikom Urzędu Gminy Konarzyny:
a) Mirosław Dorawa - teren Gminy Konarzyny;
b) Mirosława Adamczyk - teren Gminy Konarzyny.
2. Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanej opłaty.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest
płatna bez wezwania.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej, Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia
28 grudnia 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej oraz Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy
w Konarzynach z dnia 6 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawei ustalenia opłaty targowej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont
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