UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z
późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą:
1) wprowadza się opłatę targową;
2) określa się wysokość stawki opłaty targowej;
3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla
inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Bobrowice wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10,00 zł.
§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku
wiejskim w Bobrowicach.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Wiolettę Skrycką zam. Dychów 16, 66-627
Bobrowice.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 15% pobranych i
odprowadzonych kwot.
4. Inkasent obowiązany jest do naliczania i pobierania dziennej opłaty targowej od podmiotów
dokonujących sprzedaży na targowisku.
5. Inkasent każdorazowo potwierdza pobranie opłaty targowej dowodem wpłaty będącej drukiem
ścisłego zarachowania.
6. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie na pobranym z Urzędu
Gminy kwitariuszu K-103.
7. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Bobrowice a za miesiąc grudzień w
terminie do 31 grudnia.
8. Inkasent ponosi osobistą odpowiedzialność za opłatę targową pobraną i nie wpłaconą w
terminie w kasie Urzędu.
9. Rozliczenie przysługującego inkasentowi wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od dnia
przedłożenia rozliczenia miesięcznego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
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§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bobrowice.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w
sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
na terenie Gminy Bobrowice (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010 r. Nr 4, poz. 45), zmieniona:
- uchwałą Nr XXVI/273/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na
terenie gminy Bobrowice (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2055),
- uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na
terenie gminy Bobrowice (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 450).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Mariola Szajek
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