UCHWAŁA Nr X/.../15
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515, z późn. zm. 1)), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych2)
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.3)), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r . poz. 613, z późn. zm.4)) uchwala się, co następuje:
§ 1.1.Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży i powierzchni
zajętej na sprzedaż.
2. Opłata targowa jest należna za każdy dzień prowadzenia sprzedaży.
3. Uiszczona opłata uprawnia do prowadzenia sprzedaży wyłącznie w miejscu za które
uiszczono opłatę.
4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach.
§ 2.Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży w wysokości:
1) na targowisku Gminy Unisław przy ul. Chełmińskiej w wysokości 7 zł, od zajęcia
wyznaczonego stanowiska,
2) na innym terenie niż wymieniony w pkt 1 w kwotach:
a) 30 zł, za zajęcie powierzchni do 1 m2 ,
b) 50 zł, za zajecie powierzchni powyżej 1 m2.
2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty wynikającej z Obwieszczenia
Ministra Finansów.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
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 grudnia
1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/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 lipca 1999 r.).
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. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r. Dz.U. z 2004
r. nr 96, poz. 959.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774,
poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1649.
1)

2)

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów w osobach :
1) Józef Kowalski;
2) Krzysztof Łupkowski;
3) Ryszard Jacher;
4) Jan Krelski;
5) Marek Gesing.
§ 5. Inkasent wpłaca zebraną w dni powszednie opłatę targową na właściwy rachunek Urzędu
Gminy Unisław, w dniu pobrania opłaty, natomiast opłatę zebraną w dni wolne
od pracy, inkasent zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy, najpóźniej
w pierwszym następującym po poborze dniu powszednim.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Unisław Nr XLII/324/14 z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2014 r. poz. 554).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie do uchwały nr X/…./15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada
gminy określa zasady ustalania i poboru, oraz terminy płatności i wysokości stawek opłat
w drodze uchwały.
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