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UCHWAŁA NR XXXV.289.2017
RADY GMINY W WIENIAWIE
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj .Dz. U. z 2017 r, poz. 201 z późn. zm.) Rada
Gminy w Wieniawie uchwala co następuje:
§ 1. 1) Wprowadza opłatę targową;
2) Określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) Określa zasady ustalania i poboru opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej;
4) Ustala pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się na terenie gminy Wieniawa dzienną stawkę opłaty targowej:
1) Przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych i innych ze stoiska, samochodu, straganu, wozu,
traktora, przyczepy – 40 zł;
2) Przy sprzedaży z ręki, wiadra, skrzynki itp. – 15 zł;
3) Przy sprzedaży płodów rolnych z wozu, traktora, przyczepy, samochodu – 20 zł
§ 3. 1) Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Andrzeja Adamczyka
2) Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty opłaty
targowej.
3) Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży. Inkasent wydaje dowód zapłaty opłaty
targowej.
4) Inkasent zobowiązany jest do dokonywania wpłat pobranych opłat targowych w kasie Urzędu Gminy
w Wieniawie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wieniawie w dniu następnym po jej pobraniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV.208.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Grażyna Strzelczyk

