
 

UCHWAŁA NR XXXII/253/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 15 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 2017 r. poz. 1785, 1428, 1566, 2141, 
2372, 2432, z 2018 r. poz. 650), Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gaworzyce wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Gaworzyce w wysokości 
13,00 zł.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży okolicznościowej w trakcie Gaworzyckiego 
Jarmarku Kupieckiego Produktów Tradycyjnych i Regionalnych w Parku Zabytkowym przy Pałacu
w Gaworzycach oraz Dożynek Gminnych, zależności od zajętego stanowiska:

a) bez dostępu do prądu - 50,00 zł,

b) z dostępem do prądu - 200,00 zł.

3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 765,94 zł dziennie.

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy w Gaworzycach: Pani 
Renacie Wojciechowskiej oraz Pani Joannie Kutkiewicz.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 5% pobranej opłaty.

4. Terminem płatności opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 jest dzień, w którym dokonywana jest 
sprzedaż.

5. Dowodem wpłaty opłaty targowej, o której mowa w § 2 ust. 1 jest pokwitowanie wydane przez osoby 
wymienione w ust. 2.

6. Opłata targowa może być również wpłacana indywidualnie, we wskazanym terminie, na konto 
bankowe Urzędu Gminy w Gaworzycach: 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 24 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej.

Id: 98328E79-0D75-4CF2-BF3C-0AE40D5B6A42. Podpisany



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432, z 2018 r. poz. 650) Rada Gminy może wprowadzić
opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,
z zastrzeżeniem ust. 2b. Dotychczasowa uchwała obejmowała stawkę dzienną opłaty targowej
na terenie Gminy Gaworzyce, obecna uchwała reguluje również dzienne stawki opłaty targowej
przy sprzedaży okolicznościowej na terenie Gminy, tj. podczas Gaworzyckiego Jarmarku
Kupieckiego Produktów Tradycyjnych i Regionalnych oraz Dożynek Gminnych.
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