
                                                           Uchwała Nr  X/62/2015 
                                                           Rady Gminy Rozdrażew 
                                                           z dnia 30 listopada 2015 r. 
 
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515) i 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 (tekst 
jednolity: Dz.U.  z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) w związku             
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.  w sprawie  górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.( M.P. z 2015 r.  poz. 735 ) uchwala 
się, co następuje: 
                                                                 § 1 
 
Wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży                 
na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości: 
 

1) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy 
                                                                                           - 15,00 zł  od samochodu,  

                                                                                               przyczepy, platformy 
 

2)  przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży       - 15,00 zł od stoiska 
 

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, z wiadra,  
z wózka ręcznego, roweru                                          -  8,00 zł  
                                                                                                     

4) przy sprzedaży wieńcy, kwiatów, w związku 
      z dniem 1 listopada                                                      - 32,00 zł od stanowiska 

 
                                                              § 2 
 
1.W przypadku zajęcia przy sprzedaży, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 4 więcej niż jednego  
    wyznaczonego stanowiska opłatę pobiera się za każde zajęte stanowisko. 
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty    
     targowej, stosuje się stawkę wyższą. 
 
                                                              § 3 
 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
 
                                                              § 4 
 
1. Zarządza się na terenie gminy Rozdrażew pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasentów poboru opłaty targowej wyznacza się: 

1) Elżbietę Bałęczną, 
2) Janusza Kałmuckiego . 

3. Inkasenci, o których mowa w ust. 2, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10%    
    pobranych opłat. 



4. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego    
    zarachowania. 
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do  
    końca każdego miesiąca na rachunek Gminy. 
                                    
                                                             § 5 
 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXII/124/2012 Rady 
Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty 
targowej na obszarze Gminy Rozdrażew 
 
                                                            §  6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
                                                              
                                                             § 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Rozdrażewie i we wsiach sołeckich. 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
 

Artur Jakubek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie wysokości stawek opłaty targowej 
na terenie Gminy – na podstawie delegacji przewidzianej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849,    
że zm.). Zgodnie z punktem 2 art. 19 cytowanej ustawy Rada Gminy ma prawo ustalić pobór 
opłaty  w formie inkasa. Utrzymuje się obowiązujące wysokości  stawek opłaty targowej               
na terenie gminy Rozdrażew. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych dokonano zmiany podstawy prawnej uchwały.                        
 
 
 
      Wójt Gminy  

Mariusz Dymarski  


