
                                                   UCHWAŁA Nr XIV/67/2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

                                                     w sprawie opłaty targowej 
                                                         

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

gminnym ( tekst  jednolity: Dz. U. z  2015 r.  poz. 1515),  i art. 15 ust.1, art.19  pkt 1 lit. a) 

i  pkt  2  ustawy  z  dnia 12   stycznia  1991 r. o  podatkach  i  opłatach  lokalnych   (tekst  

jednolity:  Dz. U. z  2014 r. poz. 849;  z  2015 r.  poz. 528, poz.  699, poz. 774, poz. 1045 )  

oraz   art.  47  §  4a  ustawy  z  dnia  29   sierpnia  1997 r. – Ordynacja   podatkowa  ( tekst  

jednolity:  Dz. U. z  2015 r.  poz. 613,  poz.  699,  poz. 978,  poz. 1197  )  uchwala  się,  co 

następuje: 

 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Polska Cerekiew:     

   1) wprowadza opłatę targową; 

   2) określa wysokość stawek opłaty targowej; 

   3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

   4) zarządza   pobór   opłaty   targowej   w   drodze   inkasa,   określa    inkasentów   oraz  

       wynagrodzenie za inkaso. 

 

§ 2. Na terenie Gminy Polska Cerekiew wprowadza się opłatę targową. 
 

§ 3.1.Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na  

       terenie Gminy Polska Cerekiew w wysokości –10,00 zł                                                                              

   2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: 

      1) samochodu osobowego, straganu, stołu  -   10,00 zł; 

      2) innych samochodów, przyczep, naczep  -      8,00 zł; 

      3) z wózka ręcznego,  roweru, ręki i kosza  -     5,00 zł.  

 

 § 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna  stawka  opłaty  

        targowej  stosuje się stawkę wyższą. 

   

  § 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

 

        2. Pobór opłaty  targowej  powierza  się  sołtysom danego sołectwa, na terenie których 

           prowadzona jest sprzedaż, o której mowa w § 3 ust.2: 

           Sołectwo Ciężkowice – sołtys Małgorzata Sobota 

           Sołectwo Dzielawy – sołtys Anna Weiner 

           Sołectwo Grzędzin – sołtys Barbara Bartoń 

           Sołectwo Jaborowice – sołtys Agnieszka Mikołajczyk-Mierkiewicz 

           Sołectwo Ligota Mała – sołtys Ilona Dapa  

           Sołectwo Koza – sołtys Grażyna Malcharek 

           Sołectwo Łaniec – sołtys Maria Wawrzynek  

           Sołectwo Mierzęcin – sołtys Andrzej Zakrzowski 

           Sołectwo Połowa – sołtys Renata Smykała 

           Sołectwo Witosławice – sołtys Maria Kachel 

           Sołectwo Wronin  - sołtys Alfred Szewior 

           Sołectwo Zakrzów – sołtys Krzysztof Kudela  

           z zastrzeżeniem pkt 3. 



      3. Inkasentem opłaty targowej na terenie sołectwa Polska Cerekiew  jest Urząd Gminy 

          w  Polskiej Cerekwi. 

 

      4. Ustala  się  wynagrodzenie  inkasenta, o  którym  mowa  w  ust.  2,  za  pobór opłaty 

          targowej w wysokości  10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

 

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

        

 § 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc  Uchwała Nr XXI/183/2005 

        Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28.06.2005 r. w sprawie określenia  zasad  

        ustalania poboru i wysokości opłaty targowej. 

 

 § 8. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 

        Urzędowym  Województwa  Opolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

 

                                                                                                  

 

  

   

 


