UCHWAŁA NR XXXII/164/2013
RADY GMINY PACYNA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2013r,
poz.5941)), art. 19 pkt 1 lit.a i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.6132)), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M. P. z 2013r., poz. 724 ) Rada Gminy Pacyna
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 36 zł;
2) samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy - 40 zł;
3) wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 13 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Zbigniewowi Ostrowskiemu i Mirosławowi Malejka.
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 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy w Pacynie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 654.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr
226, poz.1475, Dz.U. z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany

Id: 1AD65C00-8E33-43E2-AC0A-11464EAA3987. Podpisany

Strona 1

