
UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zmianami), art. 19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz 

pkt 4 lit.a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy Wilczyn uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od czynności sprzedaży w wysokości: 

1) od sprzedaży produktów rolnych: 

- w obrębie wyznaczonego na targowisku stanowiska - 13,00 zł, 

- na terenie nieoznaczonym - 13,00 zł,

2) od sprzedaży pozostałych produktów: 

- w obrębie wyznaczonego na targowisku stanowiska - 34,00 zł, 

- na terenie nieoznaczonym - 34,00 zł,

3) wysokość opłaty targowej nie może przekraczać dziennie kwoty - 767,68 zł.

§ 2. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2.  Opłata targowa jest płatna w dniu prowadzenia sprzedaży. 

3.  Inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie. 

4.  Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 15 % zebranych kwot.

§ 4. 

Inkasent wymieniony w § 3 jest odpowiedzialny za prawidłowe pobieranie opłaty i przekazywanie jej do 
kasy Urzędu w dniu jej poboru, a w przypadku jej poboru w dniu wolnym od pracy w pierwszym dniu 
roboczym po dniu wolnym. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XLII/283/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2013 r., poz. 6957). 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Juliusz Wiechecki
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