UCHWAŁA NR XII.78.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz.
528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1238, poz. 1777) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje :
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Cielądz opłatę targową.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie
Gminy Cielądz:
1) za sprzedaż przy zajęciu powierzchni do 6 m2 włącznie - 40,00 zł;
2) za sprzedaż przy zajęciu powierzchni powyżej 6 m2 - 60,00 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 40,00 zł;
2) innych samochodów, przyczep, naczep - 60,00 zł;
3) wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 30,00 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. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Antoniemu Kłosowi i Panu Piotrowi Królowi.
3. Ustala sie wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej
w wysokości 9 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, na podstawie dowodów
wpłaty opłaty targowej, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na wskazany
rachunek Urzędu Gminy w Cielądzu.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/116/2012 Rady Gminy
Cielądz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2012 r.
poz.4057).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady
Gminy
mgr Małgorzata Rosa
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