
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/113/16 

RADY GMINY KUŹNICA 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i 1579) i 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 2016 r. poz. 716 i 1579) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Kuźnica na 2017 rok. 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży: 

1) z samochodów (przyczep samochodowych) lub z ciągników (przyczep ciągnikowych) – 10 zł; 

2) ze stoisk lub stołów - 10 zł; 

3) z wózków ręcznych lub rowerów - 5 zł; 

4) z ręki lub z koszy, ze skrzynek - 5 zł; 

5) dla innych form sprzedaży - 5 zł. 

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 

się stawkę wyższą. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej są pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy i konserwatora  

w Urzędzie Gminy Kuźnica. 

3. Inkasenci pobierają opłatę targową w ramach obowiązków pracowniczych bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Inkasenci pobierają opłatę targową bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. 

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

6. Zainkasowane kwoty w pełnej wysokości inkasent odprowadza do następnego dnia roboczego  

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kuźnica nr 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010 BS Sokółka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica. 

§ 6. Traci moc uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Kuźnica z dnia 18 listopada 2015 r.  sprawie ustalenia 

opłaty targowej, terminu jej płatności oraz sposobu poboru, obowiązującej na terenie Gminy Kuźnica (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego poz. 3751). 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r . 

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica 

Janusz Bilmin 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 4615



Uzasadnienie  

Pozyskane wpływy z opłat stanowić będą dochód do budżetu Gminy na 2017 rok. 
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