
UCHWAŁA NR X/49/15
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072) art.19 pkt 1 lit. a, pkt 2
i 3, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 
poz.849; Dz. U. Z 2015 r. poz. 528) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 749) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 10 zł.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Strzeleczki.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

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

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się w poszczególnych sołectwach następujące osoby:

a) Sołectwo Strzeleczki - Ewa Lissoń,

b) Sołectwo Dobra – Marcin Chrząszcz,

c) Sołectwo Dziedzice – Irena Liszka,

d) Sołectwo Komorniki – Renata Majer,

e) Sołectwo Kujawy – Michał Jenek,

f) Sołectwo Łowkowice – Robert Wyszka,

g) Sołectwo Moszna – Krystyna Gąsior,

h) Sołectwo Pisarzowice – Dariusz Wilim,

i) Sołectwo Racławiczki – Ilona Niewiadomska,

j) Sołectwo Smolarnia – Stanisław Stolarski,

k) Sołectwo Ścigów – Jacek Kocik,

l) Sołectwo Wawrzyńcowice – Jan Kicler,

m) Sołectwo Zielina – Małgorzata Ernst.

3. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej 
wpłaty wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego K-103 pobranego z Urzędu Gminy Strzeleczki 
i ostemplowanego pieczęcią Urzędu Gminy Strzeleczki.

4. Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych opłat targowych w terminie 5 dni 
roboczych po zakończonym miesiącu.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych
i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLII/306/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Strzeleczki

Marek Kaliński
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