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UCHWAŁA NR 87/XIII/2016
RADY GMINY ZAWIDZ
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art.15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Rada Gminy w Zawidzu,
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zawidz:
1. Wprowadza opłatę targową
2. Określa wysokość stawek opłaty targowej
3. Określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty targowej
4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz
wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Zawidz
§ 3. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Zawidz:
1. Przy sprzedaży towaru z samochodu ciężarowego, przyczepy samochodowej lub ciągnikowej (każdy
pojazd oddzielnie) – 10,00 zł.,
2. Przy sprzedaży towaru z samochodu dostawczego, ze stoiska – 8,00 zł.,
3. Przy sprzedaży towarów z ręki – 5,00 zł.
4. Przy sprzedaży z innych niewymienionych miejsc – 8,00 zł.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się Pana Andrzeja
Adamkiewicza.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 4, za pobór opłaty targowej w wysokości
0,1% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
§ 6. Traci moc uchwała nr 79/XII/2015 z dnia 30.12 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Giziński

