
UCHWAŁA NR XIII/83/15
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515) i art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283 ) 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) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy  Iłowo-Osada:

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 inksa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Iłowo-Osada wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Iłowo-Osada w wysokości:

1) z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, skrzynki - 6,00 zł,

2) innych form sprzedaży (samochód, wóz, stoisko itp.) - 18,00 zł za zajęcie jednego stanowiska.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje sie 
stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % 
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXV/242/10 Rady Gminy Iłowo-
Osada z dnia 07 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 200, poz. 2553).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 
w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy
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