
UCHWAŁA NR RG-XXIII/256/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz.1170 ze zm.), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz.1461) oraz 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2019, poz.900), Rada Gminy 
Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr RG – XIII/125/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 3475) wprowadza się następujące zmiany: 

- Po treści § 8 uchwały dodaje się § 8 a o następującym brzmieniu:  
„Zarządzenie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w drodze inkasa zawiesza się na 
czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii.”. 

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Sitkówka – Nowiny. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UZASADNIENIE

W związku z zagrożeniem dla zdrowia zarówno dla podatników, jak i inkasentów Rada Gminy na czas stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
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