
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/226/18 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. 994 ze zm.
1)

) i art. 19 pkt 1 lit. ”a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.
2)

) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.
3)

) Rada Gminy 

Przeworno uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Przeworno w wysokości 

10,00 zł. 

2. Dzienna stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia. 

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

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Marcie Chorzempa. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest do wpłacania pobranych kwot na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Przewornie nie później niż w następnym dniu po dniu poboru opłaty targowej. 

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 

10% od zainkasowanych i terminowo wpłaconych kwot. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Przeworno 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5566). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Przeworno: 

A. Łuczak 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669. 
3) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2018r. poz. 650, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 723, poz. 1499, 

poz. 1544, poz. 1693. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r.

Poz. 5719
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