Uchwała Nr XX /114 / 2004
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie opłaty targowej na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych 1
(Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966)
Rada Gminy w Dąbrowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej za handel w kwocie:
Lp Wyszczególnienie

Artykuły

Wyłącznie płody

.

przemysłowe

rolne

i spożywcze
1. Z ręki
6 zł
2. Ze straganu i z samochodu o ładowności
11 zł

6 zł
5 zł

do 1,5 tony
3. Z samochodu o ładowności powyżej 1,5

18 zł

8 zł

ton
4. Z samochodów ciężarowych

29 zł

29 zł

i pozostałych pojazdów
§2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest
sprzedaż.
§ 3.Zwalnia się z opłaty targowej osoby handlujące z ręki wyłącznie płodami rolnymi.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2.

1

Pobór opłat wykonywać będą osoby uprawnione przez Urząd Gminy.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1). Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992).
2). Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczono w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3.

Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, za okresy
miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek Gminy.

4.

Wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% zainkasowanej kwoty i wypłacane
jest inkasentom w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału, w
którym opłaty targowe były pobierane. Wynagrodzenie z tytułu inkasa
wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy oraz
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2005 roku.
Sekretarz sesji

Przewodniczący
Rady Gminy

/Henryk Różycki /

/ Andrzej Cywiński /

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX /114 / 2004 Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie opłaty targowej na 2005 r.

Rada Gminy uchwalając na rok 2005 stawki opłaty targowej skorzystała z
nadanego jej ustawowego uprawnienia do obniżenia maksymalnej stawki opłaty
targowej w kwocie 597,86 zł, ustalonej w art. 19 pkt 1 lit. w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2004 roku Nr 46 poz.
794). Rada Gminy na rok 2005 uchwaliła stawki wyższe o 1 zł od stawek
uchwalonych na rok 2004 tylko w odniesieniu do handlu z samochodów o ładowności
po. 1,5 t i z samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów. Pozostałe stawki są
utrzymane na poziomie roku 2004. Wszystkie uchwalone stawki opłaty targowej na
rok 2005 są znacznie niższe aniżeli stawka maksymalna określona w cytowanym
powyżej Obwieszczeniu.
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