
 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/186/2013  

RADY GMINY KORCZEW 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2014 rok. 

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i art.19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.) w związku 

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP z 2013 r., poz.724) Rada Gminy Korczew uchwala co 

następuje :  

§ 1. 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowo-

ści prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku,  za każdy dzień prowadzenia sprzedaży w wysokości 

10,00 zł.  

2. W czasie trwania okolicznościowych imprez ponad gminnych takich jak: „Zielony Korczew”, „Ogólno-

polskie mistrzostwa psich zaprzęgów” itp. opłata, o której mowa w punkcie 1 podlega zwiększeniu na 50,00 zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się pracownika Urzędu 

Gminy w osobie Pani Wiesława Rutkowska - insp. ds. księgowości podatkowej i kasy. Określa się wynagro-

dzenie dla inkasenta w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot. Zainkasowane kwoty inkasent zobowiązany 

jest wpłacić na rachunek urzędu gminy w ciągu 3 dni od daty zainkasowania. Inkasent ponosi pełną odpowie-

dzialność materialną za zainkasowane kwoty i zobowiązany jest rozliczyć się w terminie określonym w art.4. 

Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska, z którym było związane wyznacze-

nie na inkasenta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Barbara Roszuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 12720
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