
 

 

UCHWAŁA NR XXX/170/2020 

RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 

pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych   (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) Rada Gminy 

Łękawica uchwala co następuje:  

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Łękawica. 

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów na terenie Gminy Łękawica 

w wysokości 13,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący zajętej powierzchni sprzedaży, ale nie więcej niż 

823,11 zł. 

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą przybycia i rozpoczęcia sprzedaży na targowisku. 

§ 4. 1) Opłata targowa płatna jest w drodze inkasa, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie 

Urzędu Gminy. 

2) Jeżeli wpłata dokonana jest na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy sprzedawca winien okazać dowód 

wpłaty inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XVII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łękawica 

 

 

Krzysztof Pielesz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2020 r.

Poz. 9041
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