
UCHWALA Nr XII66/2015
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 4 grudnia 2015

w sprawie opiaty targowej

Na podstawie art. 18 usL 2 pkL8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.. poz. 1515 ) i alt. 15 usL l, art. 19 pkt l lit. a) i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych' (I) (tckst jcdnolity: Dz.
U. z 2014 r. poz. 849 z późnicjszymi zmianami) oraz art. 47 ~ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi
zmianami) uchwala się co następuje:

~l

Rada Miejska w Stopnicy:
I) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz tenniny płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkascntów, termin płatności

dla inkascntów.

I.Na terenie Gminy Stopnica wprowadza się opłatę targową.

2.Ustala się dziennc stawki opłaty targowej:
l) przy sprzedaży każdej wystawionej sztuki:

a) konie, bydło
b) trzoda chlewna, owce, kozy

2) przy sprzcdaży płodów rolnych z wozu konnego,
przyczepy, pojazdu samochodowego, kosza, wiadra,
skrzynki, wózka ręcznego, roweru, itp.

3) przy sprzedaży:
a) nasion, sadzonek kwiatów i warzyw, krzewów,

drzewek owocowych i kwiatów, obuwia, odzicży igalanterii,
artykułów spożywczych

b) artykułów przcmysłowych, materiałów budowlanych
i mebli

5,00 zł.
1,00 zł.

2,00 zł.

5,00 zł.

8,00 zł.

~ 3
W przypadku gdy dla dancj sprzedaży właściwa jest więccj niż jcdna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę w)"i:szą.

S4
Termincm płatności opłaty targowcj jest dzicli, w którym dokonywana jcst sprzcdaż.
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1. Zarządza si9 pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza si9 inkasentom: Władysławowi Wrześniakowi,

Tomaszowi Wolnemu i Teresie Siołek.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dzień targowy każdego

tygodnia, na rachunek Gminy Stopnica.

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, tracą moc:
1.Uchwała Nr V/l O!:!O15 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca :!O15 r. w sprawie opłaty
targowej

2. Uchwała Nr VI!:! lnOl5 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia :!015 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.

Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nic wcześniej jednak niż z dniem l stycznia 2016 r.

Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeó w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. l, art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach iopłatach lokalnych (tekst jednolity: z 2014 r. Dz. U. poz. 849 ze zm. ) oraz
art. 47 ~ 4a ustawy z dnia :!9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 613 ze zmianami) rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzić opłatę
targową, zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość
wynab'fodzenia za inkaso.
W związku z tym, że inkasenci są pracownikami Urzędu Miasta i Gminy i poboru opłaty
targowej dokonują w godzinach pracy odstąpiono od ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
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