
UCHWAŁA NR XV/99/2020
RADY GMINY KODEŃ

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kodeń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art.19 pkt. 1 i pkt. 2 w związku z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) Rada Gminy Kodeń uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Kodeń.

2. Na targowisku gminnym ,,Mój Rynek”w Kodniu przy ulicy Zastodolnej określa się dzienne stawki 
opłaty targowej od sprzedaży na jednym stanowisku:

a) od sprzedaży artykułów rolno - spożywczych 5 zł.

b) od sprzedaży artykułów rolno - spożywczych (pozyskanych z uprawy roślin lub chowu zwierząt 
prowadzonego przez sprzedającego) 3,50 zł.

c) od sprzedaży artykułów  pozostałych 10 zł.

3. Pozostały teren gminy Kodeń jest zwolniony z opłaty targowej za wyjątkiem pkt. 4.

4. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na jednym stanowisku w dniach 02 lipca, 
14 i 15 sierpnia, 7 i 8 września, na terenie gminy Kodeń:

a) od sprzedaży artykułów rolno - spożywczych ze stolika, straganu, samochodu lub przyczepy 30 zł.

b) od sprzedaży artykułów  przemysłowych  ze stolika, straganu, samochodu lub przyczepy 45 zł.

c) od sprzedaży produktów gastronomicznych sprzedawanych z samochodu lub przyczepy 260 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

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

2. Na inkasa wyznacza się jednostkę budżetową gminy Kodeń - Urząd Gminy Kodeń.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Kodeń z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kodeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodeń.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kodeń

Barbara Radecka
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