
UCHWAŁA NR XV/127/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm.: poz. 1045) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 849;  zm.: z 2015r. poz. 528, poz. 699; 
poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady ustalania, termin płatności i wysokość stawek opłaty targowej;

2) zasady poboru opłaty targowej, inkasentów opłaty targowej, wysokość wynagrodzenia za inkaso i termin jego 
płatności.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, za każdy dzień dokonywania sprzedaży na targowiskach.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.

3.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) za sprzedaż artykułów przemysłowych – 15,00zł;

2) za sprzedaż artykułów rolnych – 10,00zł.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Krystynę Śmiarowską i Joachima Adamskiego.

3. Inkasenci opłaty targowej odprowadzają pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Gminy Dobrzeń 
Wielki lub w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w terminie do 3 dni po pobraniu opłaty targowej.

4. Określa się wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty w wysokości 20% od zainkasowej kwoty.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie 
ustalenia opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały w sprawie opłaty targowej przedkładany jest w związku ze zmianą art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do jego treści od roku 2016
istnieje fakultatywność wprowadzenia na terenie gminy opłaty targowej. Natomiast zgodnie z treścią art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały, określa
zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokość stawek opłaty targowej, przy czym stawki te nie mogą być
wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki opłaty targowej w przedłożonym
projekcie nie ulegają zmianie oraz mieszczą się w limicie ustalonym w art. 19 pkt. 1 lit. a) w/w ustawy.
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