
UCHWAŁA NR XIII.80.2015
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w wysokości 15,00 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez 
wezwania, na rachunek bankowy Gminy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi, tj.:

1) Pani Elżbiecie Rakoczy - sołtysowi Sołectwa Obory;

2) Panu Jackowi Kiełkowskiemu - sołtysowi Sołectwa Ciepień;

3) Panu Henrykowi Bonieckiemu - sołtysowi Sołectwa Działyń;

4) Panu Kazimierzowi Kierkowskiemu - sołtysowi Sołectwa Ruże;

5) Panu Michałowi Zglenickiemu - sołtysowi Sołectwa Zbójno.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% 
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy kwartalne, w terminie do 5 każdego miesiąca 
za kwartał poprzedni na rachunek bankowy Gminy lub do kasy Urzędu Gminy.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych nieprzetworzonych płodów rolnych.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIII.150.2013 Rady Gminy Zbójno 
z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992). 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały może
wprowadzić opłatę targową oraz na podstawie art. 19 ust. 3 ww. ustawy wprowadzić inne niż określone
w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
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