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Poz. 10736
UCHWAŁA NR X.41.2015
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), 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 późn. zm.) Rada Gminy
Rzeczniów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Rzeczniów.
§ 2. Ustala wysokość dziennej opłaty targowej:
1) ze stoiska:
a) długości do 2 mb włącznie - 10,00 zł;
b) długości powyżej 2 mb do 5 mb włącznie - 20,00 zł;
c) długości powyżej 5 mb do 10 mb włącznie - 50,00 zł;
d) długości powyżej 10 mb - 150,00 zł.
2) z ręki lub kosza 7,00 zł;
3) z samochodu 15,00 zł;
4) z ciągnika 10,00 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłata targowa płatna jest bez wezwania na rachunek Gminy Rzeczniów lub inkasentowi na którego
wyznacza się Panią Marię Pastuszka - pracownika Urzędu Gminy.
3. Inkasent pobierając opłatę targową wydaje bilet opłaty targowej jednorazowej o nominale
odpowiadającym wysokości opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Traci moc Uchwała nr XII.42.2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów:
Barbara Gębusia

