
UCHWAŁA NR XXXI/218/2017
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800 ) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 3. Stawka opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży na targowisku wynosi 10,00 z 

§ 4. Opłatę targową inkasują Pan Stanisław Błaszkiewicz, Pan Tomasz Pudo i Pani Agnieszka Jabłońska. 
Wymienieni pracownicy są zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Bejscach i otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy 
o pracę. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 1) uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Bejsce 
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017 2) uchwała Nr 
XXVII/194/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 
terenie gminy na rok 2017. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Jarosław Parada
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Uzasadnienie
Rada Gminy pozostawiła wysokość opłaty targowej na poziomie 10,00 zł. za każdy dzień sprzedaży na targowisku. 

Id: RAMKP-VETXR-TLVOQ-IEMLD-FDAYR. Podpisany Strona 1




