UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. : Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669,
poz. 1693, poz. 1722 ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst
jednolity; Dz. U. z 2018 r. poz. 800, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 723, poz. 1499, poz. 1544,
poz. 1629, poz. 1693 ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 745) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości - 20,00 zł.
§ 2. 1. Opłatę należy uiścić przed podjęciem sprzedaży w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta.
2. Na inkasentów wyznacza się Pana Pawła Piotrowskiego oraz Pana Michała Białkowskiego.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Łubianka.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot zainkasowanych opłat targowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Cywiński

Id: 3C6CA56C-C40C-4A44-8920-E8D0789EA28D. Podpisany

Strona 1

