
UCHWAŁA NR XXIV/173/16
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i poz. 1579) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz.  978, poz. 1197, poz. 
1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932, poz. 2184, z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228 i 
poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy w Gidlach:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 3. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż, w szczególności targowisko 
zlokalizowane w miejscowości Pławno przy ul. Radomszczańskiej nr ewid. dz. 2427/5.

§ 4. 1. Na targowisku w miejscowości Pławno stanowiska zostały wytyczone przez zarządcę.

2. Powierzchnia stanowiska wynosi 20 m2.

3. Opłata obliczana jest od zajmowanego stanowiska.

4. We wszystkich pozostałych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż, za stanowisko przyjmuje się 
powierzchnię wielkości do 20 m2.

5. Za każdy zajęty rozpoczęty kolejny metr kwadratowy przekraczający 20 m2 pobiera się opłatę jak za 
kolejne stanowisko.

6. Powierzchnia stanowiska to powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaży i jego towary oraz 
urządzenia i pojazdy, z których dokonuje sprzedaży, a także powierzchnia zajęta przez towary znajdujące się 
wokół tych pojazdów wraz z zapleczem magazynowym.

§ 5. Określa sie dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:

1) na targowisku zlokalizowanym w Pławnie - 10,00 zł od zajmowanego stanowiska, w okresie od 15 
kwietnia do 15 listopada, w pozostałym okresie 5,00 zł od zajmowanego stanowiska;

2) stawka opłaty określona w pkt 1 ma zastosowanie także dla innym miejsc, w których prowadzona jest 
sprzedaż z ręki, kosza, straganów, stoisk, samochodów, przyczep, ciągników, wozów konnych 
i pozostałych środków transportu.

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

§ 7. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.

§ 8. 1. Na inkasenta opłaty targowej w miejscowości Pławno, wyznacza się Panią Danutę Tarnowską.

2. Na inkasenta opłaty targowej w miejscowości Gidle i w miejscowościach pozostałych wyznacza się 
pracownika Urzędu Gminy Gidle - Pana Sławomira Siemińskiego.

3. Inkasentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20% od pobranych 
i wpłaconych kwot na rachunek Urzędu Gminy w Gidlach.
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4. Kwoty z tytułu pobranej opłaty targowej inkasent przekazuje w całości na rachunek Urzędu Gminy 
w Gidlach w ciagu 2 dni roboczych.

5. Upoważnione osoby do inkasa pobierają opłatę targową w dniu i miejscu dokonywania sprzedaży 
w formie gotówki, wydając wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na wartości pobranej kwoty z naniesioną 
datą wystawienia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr IV/18/14 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty 
targowej, zmieniona uchwałą Rady Gminy w Gidlach Nr V/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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