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UCHWAŁA NR NR XVIII/121/2011
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 

Na podstawie art. 15 ,art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art.4 ust.1i 
art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
( tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2012 roku 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961 ). 

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 32,00 zł. 

§ 2. Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku. 

§ 3. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Opłata targowa płatna jest gotówką u inkasenta bezpośrednio na targowisku 

3. Inkasentami opłaty targowej są : Irena Solich zam. Babice; Kornelia Porombka zam. Nędza . 

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub 
odprowadzić na właściwy rachunek bankowy. 

5. Za pobraną opłatę targową inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,00 zł od każdej 
skasowanej opłaty, płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału rozliczeniowego. 

§ 4. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników 
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy . 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/336/09 z dnia 26 października 2009r. roku w sprawie opłaty targowej na 
terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 202 poz.3729). 
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§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nędza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Gerard Przybyła


