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UCHWAŁA Nr XXXV/177/2009 

Rady Gminy Janowo 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, ze zmianami/ oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych /j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
ze zmianami/ Rada Gminy Janowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej przy 

sprzedaży: 
  
  a) z ręki, kosza, skrzynki, ze straganu (stołu), samochodu 

osobowego, ciężarowego, z ciągników i wozów 
konnych, w wysokości - 10 zł. 

  
§ 2. Opłatę targową, osoby obowiązane uiszczają za 

każdy dzień, w którym dokonują sprzedaży, w wysokości 
dziennych stawek. 
 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa. 
 

§ 4. Inkasentami tej opłaty wyznacza się: 

 
  a) P. Wiesław Janiak, 
 
  b) P. Wojciech Pytlarczyk, 
 

  c) P. Krzysztof Zdziarski. 
 

§ 5. Od kwoty opłaty targowej zainkasowanych 

osobiście przez inkasentów ustala się wynagrodzenie za 
inkaso w wysokości 8 %. 
 

§ 6. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów 

jest 10 dni od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego, wpłata opłaty winna nastąpić. Wpłaty 
inkasent dokonuje na rachunek bankowy organu 
podatkowego, którym jest Urząd Gminy Janowo. 
 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Gminy 

Janowo z dnia 20 listopada 2007 r. w/s ustalenia 
dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności 
oraz sposobu jej poboru. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Janowo. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Kazimierz Płoski 

 

 
 
 


