
UCHWAŁA NR X/56/15
RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wiżajny:

1. wprowadza opłatę targową,

2. określa wysokość stawki opłaty targowej,

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Wiżajny wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na ternie Gminy Wiżajny w wysokości 15,00 zł.

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

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są pracownicy Urzędu Gminy:

1) Kazimierz Czerwiński,

2) Jan Grabek.

3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 20% zainkasowanej opłaty targowej.

4. Pobrana opłata targowa winna być wpłacona na konto Urzędu Gminy Wiżajny w terminie do dnia 10 
miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano poboru opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 
określenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.4277).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

Id: D1BB18BA-4FF3-4558-92EF-5F62A33DA865. Podpisany Strona 1




