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UCHWAŁA Nr XXXII/215/14
RADY GMINY LIPNO
z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej
opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) w związku z art. 15 i 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 z późn. zm2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1. od sprzedaży płodów rolnych z:
a) samochodu ciężarowego - 30,00 zł,
b) ciągników z przyczepą - 6,00 zł,
c) samochodu dostawczego i osobowego oraz ciągników z dwukółką i wozów konnych - 5,00 zł;
2. od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konia – 5,00 zł,
b) prosiąt - 1,00 zł,
c) bydła - 5,00 zł,
d) innej niż drób – 5 zł;
3. od sprzedaży drobiu 10 zł;
4. od handlu artykułami do produkcji rolnej i artykułami przemysłowymi – 20 zł;
5. od drobnego handlu z:
a) ręki 6 zł,
b) koszyka 6 zł,
c) skrzynki 6 zł;
6. od innych rodzajów handlu 1 zł.
§ 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasenta:
1) Wojciech Trojanowski;
2) Andrzej Nowak.
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013, poz. 1388.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z r. 2010 Nr 96, poz. 620; M.P. Nr 55,
poz. 755, Nr 75, poz. 950; Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z r. 2009 Nr 215, poz. 1674;
z r. 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; M.P. Nr 95, poz. 961 i 962; Dz.U. Nr 232, poz. 1378;
M.P. z r. 2012, poz. 587 i 743; z r. 2013, poz. 724 i 812; Dz.U. z r. 2014, poz. 40
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2. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży.
3. Opłata targowa stanowi dochód budżetu gminy i podlegać będzie odprowadzeniu w całości najpóźniej
następnego dnia po zainkasowaniu tej opłaty.
§ 4. Inkasent otrzyma z tytułu poboru opłaty targowej wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 35,00 zł za
każdy dzień poboru opłaty targowej.
§ 5. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr III/13/98 Rady Gminy Lipno z dnia 11 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej;
2) Uchwała Nr VII/130/2000 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały
o ustaleniu opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak

