UCH WAŁA Nr XXI/ 113/ 1 6
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 30 maja 2016 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 2016 r. poz.
446) 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 1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283,
poz.1777, poz.1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz.1269, poz.1649) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Strzeleczki:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej;
3) określa zasady poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Strzeleczki z zastrzeżeniem
§ 3 w wysokości 10 zł.
§ 3. Stawka opłaty targowej w okresie od 1 maja do 31 maja dla miejscowości Moszna wynosi 50 zł.
§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Strzeleczki.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się w poszczególnych sołectwach następujące osoby:
a) Sołectwo Strzeleczki – Ewa Lissoń,
b) Sołectwo Dobra – Marcin Chrząszcz,
c) Sołectwo Dziedzice – Irena Liszka,
d) Sołectwo Komorniki – Renata Majer,
e) Sołectwo Kujawy – Michał Jenek,
f) Sołectwo Łowkowice – Robert Wyszka,
g) Sołectwo Moszna – Krystyna Gąsior,
h) Sołectwo Pisarzowice – Dariusz Willim,
i) Sołectwo Racławiczki – Ilona Niewiadomska,
j) Sołectwo Smolarnia – Stanisław Stolarski,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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k) Sołectwo Ścigów – Jacek Kocik,
l) Sołectwo Wawrzyńcowice – Jan Kicler,
m) Sołectwo Zielina – Małgorzata Ernst.
3. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, który jako potwierdzenie przyjętej
wpłaty wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego K-103 pobranego z Urzędu Gminy Strzeleczki
i ostemplowanego pieczęcią Urzędu Gminy Strzeleczki.
4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych opłat
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Strzeleczki Nr XV/82/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty
targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński
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