
R A D A G M I N Y 
Z A K R Z E W O 

woj. kujawsko-pomorskip UCHWALA NrX/62/2015 
RADY GMINY ZAKRZEWO 
z dnia 6 listopada 2015 roku 

w sprawie opiaty targowej 

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 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 
z pozn. zm.2), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.3), uchwala si?, co nast?puje: 

§1. Wprowadza si? opiat? targowa^ od osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, dokonujajDych sprzedazy na 
targowiskach na obszarze gminy Zakrzewo. 

§ 2. 1. Z zastrzezeniem ust. 2 okresla si? dzienna^ stawk? opiaty targowej obowiazujaxa^ na 
terenie gminy Zakrzewo w wysokosci 14,00 zl. 
2. Dzienna stawka opiaty targowej wynosi przy sprzedazy z: 

1) samochodu osobowego, straganu, stotu - 13,00 zl. 
2) innych samochodow, przyczep, naczep - 16,00 zl. 
3) wozka r?cznego, roweru, r?ki, kosza - 10 zl. 

§ 3. 1. Zarzadza si? pobor opiaty targowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasenta opiaty targowej zobowiazanego do jej poboru wyznacza si? Rafala Wesoiowskiego 
pracownika Urz?du Gminy w Zakrzewie. 
3. Inkasent wplaca na konto budzetu Gminy Zakrzewo kwot? pobranej opiaty targowej najpozniej dnia 
nast?pnego, po dniu pobrania opiaty targowej. 

4. Ustala si? wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokosci 30% pobranej kwoty opiaty targowej. 

§4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Zakrzewo. 
§5. Traci moc uchwala Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 listopada 2009 r. Nr XXVI/163/09 
w sprawie wysokosci stawki opiaty targowej (Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego 
Nr 124, poz. 2075 z dnia 9 grudnia 2009 roku). 

§6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego. 
PRZEWODNICZACY 

§7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku. A „ ' ? A D Y GMINY 

Wiejslaw pzczepansii 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow 

transportu kombinowanego towarow mi^dzy paiistwami czlonkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niektorych typow 

infrastruktury przez pojazdy ciezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczqce ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita^ 

Polska^czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza^ ogloszenia tych akt6w w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostary ogloszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U . z 2015 r., poz. 699, poz. 978, poz. 1197. 


