
Projekt

z dnia  8 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 i poz. 1579) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Jemielnica opłatę targową.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłat targowych w następujących wysokościach:

1) za prowadzenie drobnej sprzedaży z ręki lub kosza  przy zajmowanej powierzchni do 1m2 - 17 zł;

2) za prowadzenie sprzedaży  na powierzchni:

a) do 5,0 m2  - 33 zł;

b) powyżej 5,0 m2  - 55 zł;

c) powyżej 10 m2  - 66 zł;

3) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 t. - 55 zł;

4) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t., lub przyczepy - 61 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej  w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na terenie sołectwa Jemielnica i Barut -  Pan Paweł Grajcki;

2) na terenie sołectwa Gąsiorowice -  Pan Teresa Komander;

3) na terenie sołectwa Piotrówka - Pani Irena Dworaczek;

4) na terenie sołectwa Łaziska - Pani Klaudia Kraka;

5) na terenie sołectwa Centawa - Pani Ewa Ptok;

6) na terenie sołectwa Wierchlesie - Pan Józef Jagoda.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25% zainkasowanych kwot.

§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XII/69/15  Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. 
Opol. poz. 2584)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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