
UCHWAŁA NR XXXIII/247/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn

postanawia:

§ 1. 1. Na terenie gminy Krupski Młyn wprowadzić opłatę targową.

2. Określić wysokość stawek opłaty targowej.

3. Okreslić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

4. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 5,00 zł za metr kwadratowy zajmowanej 
powierzchni handlowej przy dokonywaniu przez handlujących sprzedaży.

2. Pobrana opłata nie może przekroczyć ustawowej górnej wysokości opłaty targowej.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata płatna  jest, bez 
wezwania, na rachunek gminy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się p. Lesława Bakaja i p. Bogusława Kubika.

6. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 5, za pobór opłaty targowej w wysokości 12 % 
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

7. Określić termin wpłaty opłaty przez inkasentów do kasy Urzędu najpóźniej w następnym dniu po dniu, 
w którym upływa termin wpłaty opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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