
UCHWAŁA NR XLV/425/2013
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1  lit. "a" i art. 19 pkt. 2  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

Rada Miasta Wojkowice uchwala 

§ 1. 1. Ustala się na terenie Miasta Wojkowice wysokość dziennej stawki opłaty targowej: 

1) przy powierzchni sprzedaży do 4  m2 – 6,00 zł, 

2) przy powierzchni sprzedaży do 8  m2 – 12,00 zł, 

3) przy powierzchni sprzedaży powyżej 8  m2 – 18,00 zł.

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

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje poprzez wyznaczonych inkasentów: 

1) inkasentami są: 

a) Pan Adam Binko; 

b) Pan Paweł Hajduk;

2.  Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty zainkasowanych i terminowo 
odprowadzonych opłat za każdy zakończony miesiąc. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi 
comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego 
potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 
opłaty targowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 7805



§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Podleżyński
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