
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/259/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek tej opłaty  

oraz wyznaczenia inkasentów na terenie gminy Przecław 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 12 sierpnia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 

w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Przecław. 

§ 2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Przecław w następującej 

kwocie: 

1) z tytułu sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł, 

2) z tytułu sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy oraz innego pojazdu - 17,00 zł, 

3) z tytułu sprzedaży z chodników, ze stoisk, w tym ze stołów, straganów i namiotów, z zastrzeżeniem  

pkt 4 - 5,00 zł za 1 m
2
, 

4) z tytułu sprzedaży z chodników, ze stoisk, w tym ze stołów, straganów i namiotów, z okazji świąt i imprez 

okolicznościowych - 15,00 zł za 1 m
2
. 

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

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

2) Inkasentami opłaty targowej ustala się: 

a) w sołectwie Biały Bór - Rusin Zofia zam. Biały Bór 266A, 

b) w sołectwie Błonie - Weryński Paweł zam. Błonie 77, 

c) w sołectwie Dobrynin - Bogdan Józef zam. Dobrynin 41, 

d) w sołectwie Kiełków - Markulis Józef zam. Kiełków 20, 

e) w sołectwie Łączki Brzeskie - Kudła Tadeusz zam. Łączki Brzeskie 206, 

f) w sołectwie Podole - Pietrzycki Andrzej zam. Podole 75, 

g) w mieście Przecław - Kopacz Czesława zam. Przecław, ul. Zielona 6, 

h) w sołectwie Rzemień - Jemioło Kazimierz zam. Rzemień 176, 
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i) w sołectwie Tuszyma - Brzozowski Ryszard zam. Tuszyma 188, 

j) w sołectwie Wylów - Myjak Władysław zam. Wylów 81, 

k) w sołectwie Zaborcze - Kocoł Marek zam. Zaborcze 110. 

3) Ustala się wynagrodzenie za pobranie inkasa w wysokości 25% zainkasowanych kwot opłaty targowej. 

4) Ustala się termin wpłaty inkasa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu do 7 dni od daty 

pobrania opłaty targowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Przecławiu. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek oraz wyznaczenia inkasentów na terenie Gminy Przecław (Dz. 

Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2667). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Przecławiu 

 

 

Zenon Krawczyk 
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