
 

 

UCHWAŁA NR II/13/18 

RADY GMINY KOZY 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) 

Rada Gminy Kozy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Kozy wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie Gminy Kozy, w następujących 

wysokościach: 

1)  5,30 zł za 1 m² powierzchni wyznaczonego stanowiska, przy sprzedaży: 

a) na terenie targowiska gminnego, położonego w Kozach, przy ul. Szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2 

lit. a), 

b) na terenie Parku Dworskiego w Kozach. 

2) 28,00 zł za 1 m² powierzchni wyznaczonego stoiska, przy sprzedaży: 

a) na terenie targowiska gminnego, podczas imprez, które mają charakter ogólnodostępny, 

b) w innych miejscach targowych na terenie Gminy Kozy. 

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 19 ust. 1 lit. a) ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 3. 1. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów. 

2. Opłatę targową pobiera się w każdym dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowiskach  

- w rozumieniu art. 15 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2b ustawy. 

3. Inkasa opłaty targowej dokonują w dniu sprzedaży następujące osoby: 

1) Wiesław Parcia, zamieszkały w Kozach, 

2) Halina Góra, zamieszkała w Kozach. 

4. Każdemu z inkasentów, o których mowa w ust. 3 przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 

7% od pobranych i terminowo odprowadzanych przez nich kwot. 
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7326), zmieniona Uchwałą Nr XVII/142/16 Rady Gminy Kozy z dnia 

14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4052). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu na tablicach informacyjnych na obszarze Gminy Kozy. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Miłosz Zelek 
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