
 

UCHWAŁA Nr XX/ 165 /2004 

Rady Gminy �wilcza 

z dnia 7 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatno�ci i wysoko�ci 
stawek opłaty targowej na terenie Gminy �wilcza. 

 
Na podstawie art.  19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó�niejszymi zmianami) 

w zwi�zku z  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) 

Rada Gminy stanowi, co nast�puje: 

 
§ 1. 

 
Ustala si� wysoko�� dziennych stawek opłaty targowej, pobieranych od sprzeda�y dokonywanej na 

targowiskach na terenie Gminy �wilcza, jak nast�puje: 

1) od sprzeda�y dokonywanej z wozu konnego – 2,00 zł, 

2) od sprzeda�y dokonywanej z przyczepy ci�gnikowej – 4,00 zł, 

3) od sprzeda�y dokonywanej z samochodu i przyczepy o ładowno�ci do 1 tony – 10,00 zł, 

4) od sprzeda�y dokonywanej z samochodu i przyczepy o ładowno�ci powy�ej 1 tony – 16,00 zł, 

5) od sprzeda�y dokonywanej – z wyznaczonego sektora o powierzchni do 5 m2 – w innych formach 

ni� wymienione w pkt. 1– 4  – 6,00 zł, 

6) od sprzeda�y dokonywanej – z wyznaczonego sektora o powierzchni powy�ej 5 m2 – w innych 

formach ni� wymienione w pkt. 1 – 4, – 10,00 zł, 

7) od sprzeda�y dokonywanej z r�ki, kosza, stela�a – 2,00 zł. 

 
§ 2. 

 
1. Obowi�zek z tytułu opłaty targowej powstaje z chwila przyst�pienia do dokonywania sprzeda�y na 

targowisku. 

2. Prowadz�cy sprzeda�  obowi�zani s� do zapłaty opłaty targowej w chwili wezwania przez inkasenta do 

jej uiszczenia. Opłat� te pobiera si� w gotówce w dniu dokonywania sprzeda�y na targowisku. 

 
 

§ 3. 
 

1. Zarz�dza si� pobór opłaty targowej w drodze inkasa i wyznacza p. Tadeusza Bednarza na inkasenta tej 

opłaty.  

2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1, potwierdza uiszczenie opłaty targowe kwitariuszem przychodowym tej 

opłaty, wydanym przez Urz�d Gminy �wilcza i stanowi�cym druk �cisłego zarachowania. 
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3. Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urz�du Gminy lub na jego rachunek bankowy najpó�niej 

nast�pnego dnia roboczego. 

4. Z tytułu terminowego wpłacania opłat, o których mowa w § 1, pobranych na rzecz bud�etu Gminy, 

inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysoko�ci 20 % zainkasowanych przez niego kwot. 

 
§ 4. 

 
 
Traci moc uchwała Nr XI/94/2003 Rady Gminy �wilcza z dnia 28 listopada 2003 r.  w sprawie opłaty 

targowej. 

§ 5. 
 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

 
§ 6. 

 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 

Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty targowej poczynaj�c od dnia 1 stycznia 2005 r. 

 
 
 
 
 
 
 


