UCHWAŁA Nr III/17/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693,
poz. 1722, ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2018r.
poz. 800; Dz. U. z 2017 r., poz. 2491; Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075,
poz. 1499, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693) Rada Gminy Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Działdowo.
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) za sprzedaż z koszyka

21,00 zł

2) za sprzedaż ze stoiska

26,00 zł

3) za sprzedaż z samochodu osobowego lub dostawczego

32,00 zł

4) za sprzedaż z samochodu ciężarowego

63,00 zł

5) sprzedaż inna niż w pkt 1-4

10,00 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
50% od zainkasowanej kwoty.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Działdowo.
§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/189/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
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