UCHWAŁA Nr 205/XXIII/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z
późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M. R z 2007 r. Nr 47, poz. 557), Rada Gminy Dębowiec
-uchwala § 1.
Ustalić na terenie Gminy Dębowiec dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, w wysokości:
1. prowadzenie sprzedaży z ręki, kosza, wozu konnego oraz z ziemi – 4,00 zł
2. sprzedaży na straganie 14,00 zł.
3. sprzedaż w inny niż wymieniony w pkt. 1 i 2 sposób -16,00 zł.
§ 2.
Zarządza się pobór opłaty określonej w § 1 w drodze inkasa.
§ 3.
Wyznacza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

się do poboru opłaty określonej w § 1 inkasentów:
dla sołectwa Dębowiec
- Roman Kłoda
dla sołectwa Gumna - Stanisław Badura
dla sołectwa Iskrzyczyn
- Józef Śniegoń
dla sołectwa Kostkowice
- Paweł Zawada
dla sołectwa Łączka - Gustaw Bączek
dla sołectwa Ogrodzona
- Ryszard Woźniak
dla sołectwa Simoradz
- Piotr Burawa
§ 4.

1. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w formie prowizji w wysokości 4,5%
zainkasowanej kwoty.
2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot opłaty targowej w
okresach miesięcznych, do 10-tego każdego miesiąca, w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy Dębowiec.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 95/X/03 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach. Targowiskami, w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są
wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeżeniem, że opłacie targowej
nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem
targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko.
Od opłaty targowej zwolnione są osoby i jednostki (wymienione w art. 15 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), które są podatnikami podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Stawki opłaty targowej nie były zmieniane od 2003 roku. Ponadto w tym czasie zienili się
inkasenci, pobierający podatki i inne opłaty.
Stawki – porównanie
Przedmiot opłaty
prowadzenie handlu z
ręki i z kosza
Prowadzenie handlu z
wozu konnego oraz z
ziemi
prowadzenie handlu
ze straganu
prowadzenie handlu z
samochodu
prowadzenie
sprzedaży w inny
sposób

Dotychczasowa
10,00

Nowa
4,00

Wzrost
- 60%

-

4,00

-

12,00

14,00

16,67%

12,00

16,00

33,33%

-

16,00

-

