
 

 

UCHWAŁA NR XLI/230/2017 

RADY GMINY NIWISKA 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej 

na terenie Gminy Niwiska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. - Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach  i opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) Rada Gminy Niwiska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową z tytułu sprzedaży na targowiskach w Gminie Niwiska. 

§ 2.  Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości: 

1)  za zajęcie placu targowego o powierzchni do 10 m
2
 – 12,30 zł; 

2)  za zajęcie placu targowego o powierzchni do 10 m
2
 przeznaczonego pod handel: zbożami, ziemniakami, 

gryką, łubinem – 5,50 zł; 

3)  za każdy następny rozpoczęty 1 m
2
 – 1,00 zł. 

§ 3. 1. Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje inkasent - Pan Kazimierz Kwaśnik - pracownik Urzędu 

Gminy Niwiska lub Pan Szymon Pruś - pracownik Urzędu Gminy Niwiska, wystawiając pokwitowanie, 

stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty. 

2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem 

wynikającym z umowy o pracę zawartej z Urzędem Gminy Niwiska. 

§ 4. Poboru opłaty targowej dokonuje się w dniu prowadzenia sprzedaży. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/157/2016 Rady Gminy Niwiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy 

Niwiska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        mgr Robert Róg 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4153
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