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UCHWAŁA NR XXII/120/2012
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach
Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór inkasa będzie realizowany przez:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie – na terenie Targowiska Gminnego w Przewozie,
- sołtysów – na pozostałym obszarze gminy.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 35% od pobranych należności z tytułu opłaty
targowej.
4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania zebranych należności z tytułu opłaty targowej na konto Urzędu
Gminy w dniu pobrania opłaty targowej.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obliczone od faktycznie zebranych należności, będzie
wypłacane inkasentowi w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XXII/120/2012
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 29 listopada 2012r.
Tabela opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Przewóz
1. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej:
a) od sprzedaży ze stałych punktów – 5,50zł,
b) od sprzedaży z ławy lub stołu - 15,00zł,
c) od sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, samochodu dostawczego o ładowności do 3 ton,
przyczepy kempingowej i namiotu - 22,00zł,
d) od sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton, przyczep ciągnikowych - 22,00zł.

