
Uchwała Nr XXXII/155/05 

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 20 grudnia 2005r. 

 

 
 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 15, 

art. 19 pkt 1 lit. „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 

października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych o podatkach i 

opłatach lokalnych (M. P. z 2005r.  Nr 68, poz. 956)      Rada Gminy 

 

 

p o s t a n a w i a , co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach położonych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w następujących 

wysokościach: 

 

1) 8,00 zł z tytułu sprzedaży z samochodu powyżej 3,5t, traktora, platformy 

samochodowej, 

2) 6,00 zł z tytułu sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego, stoiska lub 

straganu, 

3) 9,00 zł z tytułu sprzedaży z samochodu dostawczego i stoiska, 

4) 2,00 zł z tytułu sprzedaży towarów z ręki, kosza lub wózka, 

5) 3,00 zł z tytułu sprzedaży zwierząt, 

6) 3,00 zł z tytułu innych form sprzedaży. 

 

 

§ 2 

 

Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży na targowisku. 

 

 

§ 3 

 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentem opłaty targowej jest pracownik Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

zatrudniony na stanowisku do spraw ochrony środowiska. 

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 1 % wpływów tej opłaty pobranej 

w drodze inkasa. 



§ 4 

 

1. Traci moc uchwała Nr XXXI/184/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 

grudnia 2001r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 

2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/151/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 

listopada 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Jerzy Siuta 


