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UCHWAŁA NR X / 49 / 2011
RADY GMINY W GARDEI

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz 
sposobu jej poboru na terenie gminy Gardeja. 

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

roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku 

z art. 19 pkt 1 lit. „ a ” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy w Gardei uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się w miejscach, w których prowadzony jest handel 
w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów 
samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków 
transportowych. 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 6,00 zł od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Gardeja. 

§ 3. 1. Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio w danym dniu w miejscu handlu 
przez inkasentów za pokwitowaniem przed rozpoczęciem handlu. 

2. Ustala się inkasenta do poboru opłaty targowej – Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gardei . 

§ 4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta 
( tzw. bilet opłaty targowej ). Bilety opłaty targowej będą wydawane dla inkasentów za 

pokwitowaniem przez Urząd Gminy w Gardei. 
§ 5. Inkasenci z biletów opłat targowych oraz należności z tego tytułu rozliczać się 

będą w kasie Urzędu Gminy w Gardei. 
§ 6. Termin płatności zebranej opłaty targowej w formie inkasa określa się na ostatni 

dzień każdego miesiąca od daty płatności tej opłaty przez osoby fizyczne i prawne. 
§ 7. Za pobór opłat targowych inkasent otrzymuje prowizję brutto 

w wysokości 80% zainkasowanej opłaty targowej, w terminie 14 dni licząc od dnia 
rozliczenia się z pobranych przez Inkasenta opłat. 

§ 8. W razie naruszeń bądź niestarannego lub nienależytego wykonywania 
powierzonych obowiązków, a narażających budżet gminy na straty, Inkasent ponosi pełną 
odpowiedzialność materialną do wysokości powstałych strat. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
§ 10. Traci moc Uchwała Nr VII / 37 / 2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 14 czerwca 

2011 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz 
sposobu jej poboru na terenie gminy Gardeja. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Edward Cykał


