
 

 

UCHWAŁA NR X/98/2015 

RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 15 października 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów 

płatności 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn.zm.) art. 15 ust. 1, art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 
1
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy Stawiguda. 

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży z : 

a) ręki, kosza , skrzynki 10,00 zł, 

b) ziemi, stołu, straganu, stoiska stolika, 20,00 zł, 

c) samochodu osobowego, ciężarowego lub dostawczego, platformy, przyczepy samochodu albo ciągnika 

z przyczepą 30,00 zł, 

d) pozostałych nie wymienionych form sprzedaży 35,00 zł, 

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

2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się sołtysów gminy Stawiguda 

oraz pracowników Urzędu Gminy Stawiguda. 

§ 4. 1. Inkasenci wpłacają na konto budżetu Gminy Stawiguda kwotę pobranej opłaty targowej w terminie 5 

dni od daty pobrania opłaty. 

2. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 20% pobranej kwoty opłaty targowej. 

Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 10 dni od daty złożenia dokumentu w postaci rachunku lub faktury. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

§ 6. Traci moc uchwała z dnia 30 września 2010r. nr XXXIV/259/10 Rady Gminy w Stawigudzie w 

sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz uchwała z 

dnia 21 października 2010r. nr XXXV/270/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/259/2010. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 

obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Wieczorek 
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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 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 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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