
 

 

UCHWAŁA NR LXIII-390-2018 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 19 marca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Nędza. 

§ 2. Określa  się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30,00 zł. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej są: 

1) Stefan Kurzydem, 

2) Anita Pendzich, 

3) Barbara Kalemba. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości  

2,00 zł od każdej skasowanej opłaty. 

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub 

odprowadzić na właściwy rachunek bankowy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LII-300-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza  (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3879). 

§ 6. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Gerard Przybyła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 1772
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