
UCHWAŁA NR XII/82/2015
RADY GMINY MURÓW

z dnia 29 października 2015 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 2015 r. poz. 1515) i 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) 
oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 
613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1283) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy  Murów:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Murów wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się na terenie gminy Murów dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej  dokonujących sprzedaży na targowiskach 
w wysokości 25,00 zł.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Sołectwo Bukowo - Witek Piotr;

2) Sołectwo Dębiniec - Grabowski Andrzej;

3) Sołectwo Grabczok - Gustaw Klaudia;

4) Sołectwo Grabice - Dambowy Karina;

5) Sołectwo Kały - Nowakowska Beata;

6) Sołectwo Młodnik - Gowin Maria;

7) Sołectwo Murów - Proth Alfred;

8) Sołectwo Nowe Budkowice - Janus Bernadeta;

9) Sołectwo Okoły - Bronowicka Małgorzata;

10) Sołectwo Radomierowice  - Matuszewska Krystyna;

11) Sołectwo Stare Budkowice - Kurt Gerard;

12) Sołectwo Zagwiździe - Łęgowska Lucyna.

§ 6. Opłatę targową należy uiścić inkasentowi niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży.

§ 7. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty.

§ 8. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, za okresy miesięczne,
w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie urzędu. W przypadku niedotrzymania terminu 
będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę od nierozliczonych należności.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała  Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy 
Murów z dnia 2 października 2014r w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy w Murowie oraz
w każdej miejscowości.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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