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Poz. 2655
UCHWAŁA NR XLIII/205/17
RADY GMINY ORŁY
z dnia 6 lipca 2017 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 2016 r.
poz. 446 z późn.zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Orły.
2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:
1) od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki -10,- zł
2) od sprzedaży z ławy, straganu, stolika -10,- zł
3) od sprzedaży z samochodu, przyczepy -10,- zł
§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest bez wezwania - na rachunek bankowy budżetu gminy lub u inkasenta.
2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi należących do Gminy Orły.
3. Określa się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2 w wysokości 50% zainkasowanych
opłat.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do siódmego dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy w Orłach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/38/07 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej,
terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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