
 

 

UCHWAŁA NR XII/102/2019 

RADY GMINY BRZEZINY 

z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w drodze inkasa oraz określenie 

inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz.506 z poźn.zm)  art.15 oraz art. 19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny  

uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Brzeziny: 

a) wprowadza opłatę targową, 

b) określa wysokość stawek opłaty targowej, 

c) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, 

d) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Brzeziny następujące wysokości dziennych stawek opłaty targowej od 

sprzedaży obowiązujące w dzień targowy tj. wtorek każdego tygodnia 

a) od sprzedaży z samochodu osobowego- 11,00 zł 

b) od sprzedaży z samochodu osobowo-ciężarowego- 12,00 zł 

c) od sprzedaży z samochodu ciężarowego- 13,00 zł 

d) od sprzedaży z samochodu ciężarowego z przyczepą- 23,00zł 

e) od sprzedaży z ciągnika z przyczepą- 11,00 zł 

f) od sprzedaży z ciągnika z dwoma przyczepami- 15,00 zł 

g) od sprzedaży ze stolika- 12,00 zł 

h) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu- 10,00 zł 

i) od sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki-  5 ,00 zł 

2. W pozostałe dni tygodnia dzienna stawka wynosi: 

a) od wymienionych w ust.1 lit.a-h  rodzajów sprzedaży-  6,00 zł 

b) od wymienionego w ust.1 lit. i  rodzaju  sprzedaży-  5,00 zł  

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje w każdym dniu, w którym dokonywana jest 

sprzedaż. 
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2. Pobór opłaty targowej będzie następował w drodze inkasa. 

3. Na  inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Marcina Przybył oraz Pana Karola Zimny. 

4. Wynagrodzenie za powyższe czynności inkasent otrzymuje w wysokości 5% pobranych opłat. 

§ 4. Traci moc uchwała XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru oraz uchwała Nr XXXIX/388/2018 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Karol Bakacz 
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