
 

 

UCHWAŁA NR IV/24/15 

RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE 

z dnia 25 marca 2015 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,  

określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z obwieszczeniem 

Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 

985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1280, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, 

poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644)  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:  

1) przy sprzedaży:  

a) z samochodu osobowego i dostawczego - 5 zł,  

b) z samochodu ciężarowego - 7 zł,  

c) z samochodu ciężarowego z przyczepą - 11 zł; 

2) płodów rolnych, owoców, warzyw z samochodu osobowego, dostawczego, ciągnika z przyczepą - 5 zł; 

3) przy sprzedaży z zajętego placu pod stoisko (stragan, stół, wiatę): 

- do 3 m2 powierzchni - 6 zł, 

- od 3 m2 do 6 m2 powierzchni - 8 zł, 

- powyżej 6 m2 powierzchni - 10 zł. 

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

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

2. Na inkasentów wyznacza się:  

1) w poszczególnych sołectwach sołtysów - wykaz sołtysów stanowi załącznik nr 1 do uchwały; 

2) na targowisku w Lipcach Reymontowskich Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Lipcach Reymontowskich - 

wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  
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§ 4. 1. Wynagrodzenie dla inkasentów ustala się w wysokości 20% od zainkasowanych wpływów opłaty 

targowej.  

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/172/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 6 marca 2013 r. w spra-

wie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządze-

nia jej poboru w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Rocznik 2013, poz. 1974 z 9 kwietnia 2013 r.).  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.     

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Danuta Łaska 

 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały nr IV/24/15  

Rady Gminy Lipce Reymontowskie  

z dnia 25 marca 2015 r.  

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY TARGOWEJ  

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo 

1. Dałkowski Aleksander  Lipce Reymontowskie  

2. Mariusz Dobrzański  Drzewce  

3. Świderek Ryszard  Mszadla  

4. Michał Ziółczyk Siciska  

5. Maj Wiesław  Wólka Podlesie  

6. Snopek Józef  Wólka Krosnowska  

7. Krawczyk Halina  Wola Drzewiecka  

8. Gejo Mirosław  Chlebów  

9. Pabian Agnieszka Retniowiec  

 

 

Załącznik nr 2  

do uchwały nr IV/24/15  

Rady Gminy Lipce Reymontowskie  

z dnia 25 marca 2015 r.  

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY TARGOWEJ 

Lp.   Nazwisko i imię   Targowisko w Lipcach Reymontowskich 

1. Seliga Małgorzata  Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
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