
UCHWAŁA NR XXXI/264/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 19 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru 
i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 53 poz. 892) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje sie ust. 5 brzmieniu: 

„5. Opłata targowa jest opłatą dzienną. Terminem płatności jest dzień dokonywania sprzedaży.”;

2) w § 4 dodaje sie ust. 6 brzmieniu: 

„6. Inkasent wpłaca pobrane kwoty opłat targowych do kasy Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia 
pobrania kwoty opłaty targowej. W przypadku zebrania opłaty targowej w wysokości powyżej 200 zł, 
inkasent wpłaca pobrane kwoty opłat targowych do kasy Urzędu Miejskiego, najpóźniej do końca dnia 
następnego po dniu pobrania opłat..”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości na terenie gminy Grodków w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski
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