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UCHWAŁA NR XXIII/163/16
RADY GMINY BIELINY
z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2016r. poz. 446), art.15 i art.19 pkt 1 lit. a pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz pkt. 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016
roku (M.P. z 2015 r poz. 735) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bieliny:
1. Wprowadza opłatę targową;
2. Określa wysokość stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Gminy Bieliny pobieraną od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz termin płatności dla
inkasentów.
§ 2. Na terenie Gminy Bieliny wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
1. obnośnej z ręki tj. torby, kosza do 1m2 – 2,00zł;
2. z koszów, skrzynek, stoisk, itp. powyżej 1m2 do 3 m2 - 4,00zł;
3. z samochodu osobowego – 5,00zł;
4. z samochodu osobowego z przyczepą – 6,00zł;
5. z samochodu ciężarowego do 3,5 tony – 7,00zł;
6. z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony – 10,00zł;
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Ustala się pobór tej opłaty w drodze inkasa.
2. Inkasentem tej opłaty jest pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Bieliny na stanowisku kasjera,
który powyższą czynność będzie wykonywał w ramach czynności służbowych.
3. Opłata targowa płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Bieliny.
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4. Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty targowej bezpośrednio przez podmioty, o których mowa w
§ 1 ust. 2 za czas jednego tygodnia w przypadku wpłaty na rachunek bankowy Gminy 80 8485 0009 3005 2602
2000 0003.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/84/03 Rady Gminy Bieliny z
dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie wysokości opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny
Józef Gawęcki

