UCHWAŁA NR XLVII/314/09
RADY GMINY WÓLKA
z dnia 18 grudnia 2009 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 2001 r.Nr.142 poz.1591; z późn. zm.) 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 2006 r. nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r nr 8, poz.60, z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wólka:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze wpłaty na rachunek bankowy lub w drodze inkasa, określa inkasentów,
termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Wólka w wysokości 15,00 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Brak treści
1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa lub poprzez wpłatę przez sprzedającego na rachunek
bankowy Gminy Wólka.
2) Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom wyznaczonym imiennie przez Radę Gminy Wólka.
3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10%
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do dziesiątego dnia od jej pobrania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka
§ 6. Brak treści
1) Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/302/09 Rady Gminy Wólka z 30 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
2) Traci moc Uchwała Nr XXXII/264/2001 Rady Gminy Wólka z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie określenia
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru
w drodze inkasa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
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