
Uchwała Nr XXIII/ 104/2008
Rady Gminy Cisek

z dnia 01 grudnia 2008 roku

w  sprawie  ustalenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  targowej,  zasad  poboru  
i  terminu  jej  płatności,  zarządzenia  poboru  opłaty  targowej  
w drodze inkasa  oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.
1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, 
Nr  173,  poz.1218 oraz  z  2008r.  Nr 180,  poz.  1111),  w związku z  art.  19 pkt.1  litera  a  
i art. 19 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116,poz.730),
Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

     § 1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach na terenie Gminy Cisek w wysokości 10 zł za 1 dzień.

     § 2.Opłata pobierana jest za każdy dzień sprzedaży na targowisku tego samego dnia.

     §  3.Zwalnia  się  od  opłaty  targowej  sprzedaż  dokonywaną  na  imprezach  sportowo-
kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Cisek.

     § 4.1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
       2.Inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określają Uchwały Rady Gminy 
Cisek  Nr  XXX/146/2005  z  dnia  30  maja  2005  roku  i  Nr  XLV/208/2006  z  dnia  09 
października 2006 roku.

     § 5.Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek nr XLV/209/2006 z dnia 09 października 2006 
roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  targowej,  zasad  poboru  
i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od 
tych opłat na terenie Gminy Cisek

     § 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu  
w dzienniku Województwa Opolskiego oraz na terenie Gminy Cisek w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


	Uchwała Nr XXIII/ 104/2008
	Rady Gminy Cisek


