UCHWAŁA NR XXVII.242.2016
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 16 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 723) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Darłowo:
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 Darłowo wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Wprowadza się stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, za każdy m2 wykorzystanej powierzchni w następujących
wysokościach:
1) przy powierzchni do 10 m2 – 5,00 zł za każdy rozpoczęty m2,
2) przy powierzchni od 10 m2 do 20 m2 – 3,00 zł za każdy m2,
3) powyżej 20 m2 – 2,00 zł za 1 m2 nie więcej niż 751,65 zł,
4) przy sprzedaży obnośnej, od osoby dokonującej sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózka itp. – 10,00 zł.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej dokonują codziennie inkasenci bezpośrednio na targowiskach.
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie na dowodzie wpłaty kwitariusza przychodowego K103, wydane przez inkasenta.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20%
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
5. Inkasenci określeni są odrębną uchwałą Rady Gminy Darłowo.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XV.117.2015 Rady Gminy Darłowo z
dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Hejno
Grzegorz Hejno
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