UCHWAŁA NR XX/117/15
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r.poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) art.4 ust.1,art. 8 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.
1172 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co nastepuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Świerklaniec opłatę targową.
§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Świerklaniec od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości
10,00 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom:
- w sołectwie Nakło Śląskie - Pan Gerard Nowak,
- w sołectwie Świerklaniec - Pani Danuta Bacik,
- w sołectwie Orzech - Pan Michał Nolewajka,
- w sołectwie Nowe Chechło – Pani Anna Gruca.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.1, za pobór opłaty targowej w wysokości 20 %
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na ostatni dzień roboczy miesiąca po pobraniu a w
miesiącu grudniu ostatnia wpłata winna być odprowadzona 31 grudnia lub ostatni dzień roboczy na rachunek
Urzędu Gminy.
4. Wpłaty opłaty targowej można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej handel prowadzony podczas:
1. festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, szkoły, przedszkola, parafie wyznaniowe
i Rady Sołeckie,
2. imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świerklaniec.
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§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Świerklaniec
Jerzy Siwy
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