
UCHWAŁA NR 148/XVII/2015
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokoścui stawki opłaty targowe i zasad jej poboru

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 2015 r. poz. 1515 ), art. 15, art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), na 
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Koszęcin uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Koszęcin opłatę targową  od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł.

§ 3. 1. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów na terenie sołectwa bezpośrednio w miejscu handlu.

2. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.

3. Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Gminy Koszęcin lub bezpośrednio na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Koszęcin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 532/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 
wysokości stawki opłaty targowej.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Koszęcin oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy 
Koszęcin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 7656
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