
Uchwała Nr XIX/91/2012 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 21 listopada 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
1
) i art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz, 613 z 

późn. zm.
2
) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. 

z 2012 r. poz. 749 ). Rada Gminy uchwala co następuje:  

 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązując na terenie Gminy Świedziebnia  

w następujących wysokościach: 

1. przy sprzedaży płodów rolnych oraz artykułów spożywczych nieprzerobionych: 

a) z samochodu lub przyczepy - 10,00 zł 

b) ze stoiska ( o szerokości do 3 metrów ) - 10,00 zł; 

2.  przy sprzedaży innych artykułów: 

a) z samochodu lub przyczepy – 20,00 zł; 

b) ze stoiska (o szerokości do 3 metrów) – 20,00 zł; 

3. przy sprzedaży z ziemi warzyw, kwiatów, owoców nabiału, jaj do 1 m
2 
 

powierzchni – 1,00 zł 

 

§ 2. W przypadku przekroczenia szerokości oraz powierzchni, określonych w § 1. 

stosuje się odpowiednią wielokrotność stawki opłaty targowej, która nie może 

przekroczyć 757,79 zł dziennie. 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , i Nr 162 poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 

poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 

1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i  Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 

poz. 230 i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 

poz. 1281, z 2012 r. poz. 567. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 

poz. 1461,   i Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 584, 112 poz. 654 , Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 

1378. 



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

 

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysowi Sołectwa Świedziebnia . 

3. Ustala się wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty 

targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.  

 

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją , za okresy miesięczne, 

w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy  

Świedziebnia. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/70/2008 r. Rady Gminy Świedziebnia z dnia 

 30 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. 

Nr 115 poz. 1874.) 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/71/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 

30 czerwca 2008 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz  

wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 115, poz. 1875). 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/91/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 

8 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej  

w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. Nr 173, poz. 3010). 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Bejger 

 


