
UCHWAŁA NR XV/70/15 

RADY GMINY TUŁOWICE 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek dziennych 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), art.15 i 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, 

poz.1283, poz.1777) oraz art.47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz.613) uchwala się co następuje : 

§ 1.  

Wprowadza się na terenie gminy Tułowice opłatę targową. 

§ 2.  

Określa się wysokość dziennych stawek oplaty targowej za sprzedaż : 

1) za samochodów, przyczep i straganów - 25,00 zł; 

2) z ciągników rolniczych lub wozu konnego - 10,00 zł; 

3) z kosza, skrzynki, wiadra i pozostałych - 5,00 zł. 

§ 3.  

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej. 

§ 4.  

1. Zarzadza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Tułowicach. 

3. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty. 

4. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczenia zainkasowanej opłaty targowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia pobrania. 

§ 5.  

Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 

10 listopada 2010 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłat targowych. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 

§ 7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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§ 8.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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