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UCHWAŁA NR XXXII/213/16
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Klimontowie:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty tagowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Klimontów wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy
Klimontów w wysokości jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 751,65 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna,
bez wezwania, na rachunek gminy, z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w imieniu
którego działają: Andrzej Wiśniewski, Andrzej Ciach, Leszek Zając, Jacek Chodyra, Krzysztof Bolon.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20
% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w dniu pobrania, na rachunek gminy Klimontów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVII/99/15 Rady Gminy w
Klimontowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świetokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Czesław Fijałkowski

1) 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 386 z 17.12.1992),
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 20.07.1999) Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/213/16
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 listopada 2016 r.
Cennik dziennych opłat targowych w 2017 roku

Lp.

Określenie rodzaju działalności

1

Sprzedaż z:
- ręki, kosza, wózka, worka, z bagażnika
samochodowego
- łóżka turystycznego.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych z:
- wozu, przyczepy, naczepy, platformy, samochodu
dostawczego.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów z:
- wozu, przyczepy, naczepy, platformy,
- samochodu ciężarowego,
- samochodu ciężarowego z przyczepą,
- sprzedaż mebli.
Sprzedaż ze stołu będącego na wyposażeniu targowicy
oraz stoiska o szerokości 3 m.
Sprzedaż artykułów poza samochodem lub stołem
powyżej 3 m szerokości.
Sprzedaż wyrobów gastronomicznych i garmażeryjnych
„Mini Bary”
Sprzedaż innych artykułów z samochodu dostawczego,
np.: Żuk.
Sprzedaż z ruchomego straganu.
Sprzedaż zwierząt:
- za każdą sztukę trzody chlewnej, bydła i prosiąt
(miot),
- za konia.
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Wysokość opłaty targowej
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