Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 15 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XXX/262/2020
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz
ustalenia zasad jej poboru
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 15 ust.1,
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, poz. 1423) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Moszczenica opłatę targową.
2. Dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Moszczenica określone są w załączniku do
niniejszej uchwały.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania
sprzedaży.
§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na imprezach o charakterze charytatywnym.
§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od wszelkich należności przewidzianych w odrębnych
przepisach.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza się inkasenta-Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Moszczenicy do poboru
opłaty targowej.
3. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty
targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania Gminy Moszczenica.
4. Inkasent pobraną opłatę targową w całości wpłaca do kasy Urzędu Gminy w Moszczenicy w dniu jej
pobrania, a w przypadku dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w dniu następnym po dniu
lub dniach wolnych od pracy.
5. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 5 % zebranych w danym miesiącu opłat netto i jest płatne na podstawie
wystawionej przez inkasenta w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca faktury VAT z 14 dniowym
terminem płatności.
6. Handlujący na terenie gminy powinien okazać dowód uiszczenia opłaty targowej każdorazowo na
żądanie dokonującego poboru opłaty.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru
(Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2018 r. poz. 6535).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Moszczenica oraz
rozplakatowaniu na targowisku.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica
Małgorzata Domańska
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Załącznik do uchwały Nr XXX/262/2020
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 października 2020 r.
WYKAZ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ

Lp.
1.
2.
3.

Miejsce sprzedaży
sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska
gminnego
sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w
części niezadaszonej targowiska gminnego
pozostałe – za każdy zajęty m2 powierzchni
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Dzienna stawka opłaty
targowej w zł
12,00
12,00
3,00
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