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UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 650,
poz. 723, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1544, poz. 1629 i poz. 1693), art. 15 ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach
zorganizowanych oraz innych miejscach na terenie Gminy Łopuszno, na których prowadzona jest sprzedaż.
§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej:
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przy sprzedaż obnośnej z ręki, koszyka, wiadra, wózka ręcznego
Przy sprzedaży ze stoiska lub placu do 2 mb długości
Przy sprzedaży ze stoiska lub placu od 2 mb do 3 mb długości
Przy sprzedaży ze stoiska lub placu od 3 mb do 6 mb długości
Za każdy następny metr bieżący stoiska lub placu
Przy sprzedaży z wozu konnego, przyczepy ciągnikowej lub
samochodu osobowego
Przy sprzedaży z samochodu osobowego + przyczepa,
z samochodu dostawczego lub ciężarowego do 3,5 tony
Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony
Przy sprzedaży z autobusu
Przy sprzedaży z kontenera

7.
8.
9.
10.

Miejsce bez
zadaszenia
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
14,00 zł
2,00 zł
8,00 zł

Miejsce pod
zadaszeniem
6,00 zł
12,00 zł
17,00 zł

14,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie,
który dokonuje poboru opłaty.
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3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % dla Samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Łopusznie od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do 2 dni po każdym dniu targowym.
5. Wynagrodzenie za inkaso płatne będzie za okresy miesięczne kalendarzowe w terminie do 10-tego dnia
następnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zestawienia kwot pobranych i odprowadzonych opłat
w okresie rozrachunkowym.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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