
UCHWAŁA NR X/76/2015
RADY GMINY WALCE

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

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 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy 
Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie gminy Walce opłatę targową w wysokości 17,00 zł od podmiotów 
określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych za każdy dzień, 
w którym dokonuje się sprzedaży, choćby sprzedaż nie trwała cały dzień.

2. Pobór opłaty następuje poprzez każdorazowe pobranie opłaty przez inkasenta.

3. Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych opłat targowych w terminie 
10 dni po zakończonym miesiącu.

§ 2. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż własnych płodów rolnych.

§ 3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się osoby określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej ustala się w wysokości 7,00 zł od każdej 
zainkasowanej dziennie opłaty targowej.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1149 ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol
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Załącznik 

do uchwały nr X/76/2015 

Rady Gminy Walce 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

 

 

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY TARGOWEJ 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo 

1 Galant Dagmara Brożec 

2 Marek Mateusz Ćwiercie 

3 Cielanga Renata Dobieszowice 

4 Kubis Maria Grocholub 

5 Hruzik Krystyna Kromołów 

6 Gorek Gabriela Rozkochów 

7 Hytrek Roman Stradunia 

8 Kołodziejczyk Maria Walce 

9 Pawlik Roman Zabierzów 
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