
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/71/13 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Gminy Jodłowa  

u c h w al a, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży na targowiskach w Gminie Jodłowa 

w wysokości 2,50 zł za 1m
2 
zajmowanej powierzchni.  

2. Wysokość opłaty targowej ustala się po uprzednim ustaleniu powierzchni, z której następuje  sprzedaż. 

Jeżeli opłata targowa ustalona, jako iloczyn stawki i powierzchni, z której następuje sprzedaż byłaby wyższa 

niż 764,62 zł opłata wynosi 764,62 zł.  

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 2. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje Pan Jan Antas w drodze inkasa za pokwitowaniem  pobranych 

kwot, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Opłata targowa może również zostać uiszczona bezpośrednio na konto Gminy Jodłowa  

nr 02 9475 1013 0000 0101 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Dębicy Oddział Jodłowa. 

§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 15% zainkasowanych 

kwot.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/2/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie określenia 

zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 

(Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 7 poz. 151 z późn.zm.).  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Kapłon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 4182
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