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UCHWAŁA NR VIII/31/2011
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2011 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. 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 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości: 

- 6,00 zł od metra bieżącego stoiska, przy czym każdy zaczęty metr będzie liczony do pełnego metra bieżącego, 

- 6,00 zł od punktu sprzedaży odręcznej typu: kosz, wiadro, skrzynka, wieszak, sprzedaż owoców na murkach itp. 

2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie może przekroczyć 699,27 zł. 

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

2. Inkasentami będą pracownicy Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju w ramach 
wykonywania swoich obowiązków: 

- Anna Stypuła, 

- Joanna Glaeser. 

3. Z tytułu poboru opłaty inkasenci nie otrzymują wynagrodzenia. 

4. Inkasent opłaty targowej winien dokonywać miesięcznych rozliczeń wpływów z budżetem Gminy 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/295/10 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 21.09.2010 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2011. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Adam Maćkowski


