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UCHWAŁA NR XV/114/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.744 i poz.1045, poz. 1283,
poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613,
699, 978, poz. 1197, poz. 1269 i poz. 1649) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach niniejszą uchwałą:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso;
5) wprowadza zwolnienia przedmiotowe.
§ 2. Na terenie Gminy Zdzieszowice wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 3. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej za sprzedaż w wysokości 2 zł za każdy rozpoczęty
1 m2 zajmowanej powierzchni.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, którymi są:
1) Małgorzata Kowalczyk;
2) Gabriela Mandola;
3) Bernadeta Żołeńska.
3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tygodnia
oraz w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach lub
na rachunek bankowy Gminy Zdzieszowice.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
15% od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
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5. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi w terminie 7 dni po rozliczeniu się inkasenta z wszystkich
pobranych kwot za dany miesiąc.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Zdzieszowice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Edward Paciorek

