UCHWAŁA

NR III /31/ 2019

RADY GMINY GRZEGORZEW
z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994), 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 2018 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800) Rada Gminy Grzegorzew
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Grzegorzew:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej:
4) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Ustala się na terenie Gminy Grzegorzew dzienne stawki opłaty targowej
w następujących wysokościach:
1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego – 3,00 zł
2. Przy sprzedaży towarów z ławy, namiotu, samochodu opłata targowa wynosi 3,00
zł za każdy rozpoczęty metr szerokości zajmowanego stanowiska handlowego.
§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest
sprzedaż.
2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów.
Imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania stanowi załącznik do uchwały.
3. Ustala się dla inkasentów opłaty targowej wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%
zebranych opłat.
4. Wynagrodzenie za inkaso płatne jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 4.Traci moc uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia
28 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Sosnowski

Załącznik
do uchwały Nr III/31/2019
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Imienny wykaz sołtysów uprawnionych do poboru opłaty targowej
wraz z obszarem działania
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Nazwisko i imię sołtysa
Grądziel Lidia
Rossa Jan
Kierzkowski Wiesław
Sikorski Andrzej
Kubiak Dorota
Antkiewicz Grzegorz
Kamiński Tadeusz
Żurawik Henryk
Zielińska Anna
Musiał Joanna
Wojtasik Czesław
Jujka Teresa
Szurgot Ewelina

Sołectwo
Barłogi
Boguszyniec
Borysławice Kościelne
Borysławice Zamkowe
Bylice
Bylice-Kolonia
Grodna
Grzegorzew
Kiełczewek
Ladorudzek
Ponętów Dolny
Tarnówka
Zabłocie
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