
Projekt  

z dnia 16 czerwca 2015 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 29 czerwca 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 2013 r. 

poz. 594 ze zm.) , art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-

kowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Łubniany: 

1) określa wysokość stawek opłaty targowej; 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 

wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: 

1) samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy lub naczepy samochodowej – 45,00 zł; 

2) od sprzedaży bez względu na rodzaj stoiska – 20,00 zł. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 8% 

brutto od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

4. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek gminy Bank Spółdzielczy w Łubnianach 28 8897 0004 2001 0000 0257 

0002 tytułem „opłata targowa” lub w kasie urzędu. 

§ 5. z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/8/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 

grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 

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

Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia ………………….. 

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY TARGOWEJ  

1. Marek Ciernia 

2. Waldemar Kalina 

3. Agnieszka Stręciok 

4. Ewald Fila 

5. Damian Mencel 

6. Joachim Świerc 

7. Robert Buchta 

8. Bożena Pardej 
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