
UCHWAŁA NR XXX/136/2013
RADY GMINY UŚCIMÓW

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Uścimów 
przy sprzedaży: 

1) z ręki, wiadra, kosza - 5,00 zł, 

2) w pozostałych przypadkach - 10,00 zł.

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

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

2. Na inkasenta wyznacza się pracownika zatrudnionego w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Uścimów na stanowisku młodszy referent. 

3. Inkasent dokonuje poboru opłaty targowej w drodze inkasa w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy 7 dniowe na rachunek Gminy Uścimów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uścimów. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/140/01 Rady Gminy Uścimów z dnia 
27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wysokości stawek 
opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz Uchwała Nr XVIII/100/04 Rady Gminy 
Uścimów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Jarosław Ligęza
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