
UCHWAŁA NR LIII/265/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfów Śląski:

1) wprowadza się opłatę targową,

2) określa się wysokość stawek opłaty targowej,

3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasentów.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży wynosi:

1) z samochodu o ładowności do 2 ton artykułów żywnościowych i przemysłowych - 30 zł,

2) z samochodu o ładowności powyżej 2 ton artykułów żywnościowych i przemysłowych - 40 zł,

3) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru - 2 zł,

4) towarów wyłożonych na stoisku ( za 1 m² ) - 4 zł,

5) okolicznościowej ( kwiaty, wieńce, stroiki, znicze ) - 70 zł,

6) okolicznościowej ( ryby, choinki ) - 70 zł,

7) owoców sezonowych ( truskawki, czereśnie ) - 20 zł , 

8) zwalnia sie z opłaty targowej sprzedaż runa leśnego w zakresie drobnej sprzedaży z ręki,kosza i wiadra.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 
się stawkę wyższą.

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

§ 5. Do poboru opłat targowych upoważnia się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta, określonego w § 5, w wysokości 30 % wpływów z inkasa.

§ 7. Inkasent rozlicza się z pobranych opłat i dokonuje wpłaty w każdy dzień targowy w kasie Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 8. Opłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub u inkasenta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/130/16 z dnia 25 października 2016 r. Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Robert Skrzypek
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj.Dz.U. 2018 r., poz. 1445 ze zmian.) od 1 stycznia 2016 roku istnieje fakultatywność
wprowadzenia opłaty targowej. Natomiast zgodnie z treścią art. 19 w/w ustawy, rada gminy
w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokości stawek opłaty
targowej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. stawki opłaty
targowej nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, określonych przez ustawodawcę, co
w 2018 r. stanowi kwotę 778,20 zł.

Niniejsza uchwała przewiduje podwyższenie stawek opłaty targowej, określonej
w §2 pkt 5 i 6, tj. z tytułu sprzedaży okolicznościowej kwiatów, wieńców, stroików i zniczy
z kwoty 50 zł na kwotę 70 zł oraz sprzedaży okolicznościowej ryb i choinek z kwoty 50 zł na
kwotę 70 zł.
Pozostałe stawki opłaty targowej wymienione w §2 nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów

Śląski

Robert Skrzypek
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