
UCHWAŁA NR IX/81/15
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 
613, poz. 1649),

uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Topólka.

§ 2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1) przy sprzedaży ze stoisk –    8,50 zł od stoiska;

2) przy sprzedaży obnośnej –   2, 00zł.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru, wyznacza się Karola Suplickiego - pracownika 
Urzędu Gminy Topólka.

§ 5. 1. Ustala się prowizję dla inkasenta, za pobór opłaty targowej, w wysokości 30% zainkasowanych kwot.

2. Inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Gminy pełną kwotę pobranej opłaty targowej i rozlicza 
się z pobranych druków do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/108/12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia 
zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i 
określenia inkasentów ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r. poz.2862).

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Topólka.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka

Stanisław Borkowski
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UZASADNIENIE

Art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zmianami)
dotyczące między innymi fakultatywności opłaty targowej. Art. 15 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie: „1. Rada gminy może wprowadzić opłatę
targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z
zastrzeżeniem ust. 2b”. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016r.

Podjęcie niniejszej uchwały ma więc na celu, zachowanie dotychczas istniejącego stanu, w
którym opłata targowa obowiązuje na terenie Gminy Topólka.
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