UCHWAŁA NR XXI/165/12
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust 1, art 19 pkt 1 lit. a i pkt.
2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 30 zł dziennie.
§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaży produktów pochodzących z własnego gospodarstwa
rolnego.
§ 3. 1. Opłatę należy uiścić u inkasenta, Strażnika Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodawa.
2. Terminem płatności jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa
Andrzej Legan
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nakładają na organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie. Dzienne stawki opłaty targowej nie mogą
przekroczyć stawek określonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012r. poz. 587). Rada Gminy
może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W projekcie uchwały zaproponowano pozostawienie stawki opłaty targowej na tym samym poziomie, który
obowiązywał w 2012 roku, tj. 30 zł dziennie.
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