
UCHWAŁA NR X/48/2015
RADY GMINY W ŁUBNICACH

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty 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 2015 r. poz.1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, 
poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Łubnice wprowadza się opłatę targową.

2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w wysokości 10,00 złotych.

§ 2. 1. Na terenie Gminy Łubnice zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Określa się inkasentów do poboru opłaty targowej w drodze inkasa według Załącznika do niniejszej 
uchwały.

3. Określa się wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej w wysokości 40% od zainkasowanych 
kwot z wyjątkiem inkasenta określonego w pkt.1 załącznika do uchwały, któremu wynagrodzenie z tytułu 
inkasa nie przysługuje.

§ 3. Opłata targowa płatna jest w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 4. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca 
następnego za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej pobierania.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach

Piotr Hyłka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 5369



Załącznik do Uchwały Nr X/48/2015
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 18 listopada 2015 r.

Wykaz  inkasentów  opłaty  targowej  na  terenie  Gminy  Łubnice

Lp. Nazwa   sołectwa Imię i nazwisko  inkasenta/ nazwa/
1. Łubnice Urząd Gminy w Łubnicach

2. Dzietrzkowice Marian  Mencała

3. Wójcin Jerzy Śmiałek

4. Kolonia  Dzietrzkowice Katarzyna Maciejewska
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