
 

 

UCHWAŁA NR XX.348.2020 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 703 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) po przeprowadzeniu konsultacji 

w trybie Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się wysokość stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku na kwotę 13 zł 

dziennie. 

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

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

2. Inkaso opłaty targowej powierza się inkasentowi Alinie Kocyga. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją  na rachunek Gminy Ożarowice w dniu jej pobrania. 

5. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 10-go 

następnego miesiąca. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
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§ 6. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez publikację w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Ożarowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz 

rozplakatowanie w miejscach publicznych. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czernikarz 
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