
UCHWAŁA NR XIV.138.2015 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa  

oraz wysokości  wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2015 r., poz. 1515 t.j.) i art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 t.j. ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

 

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Klembów. 

 

§ 2 

  

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Klembów w wysokości 10 zł za  

1 m
2 

powierzchni zajętej na sprzedaż. 

 

§ 3 

  

Termin płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

 

§ 4 

  

1. Zarządza się pobór opłaty targowej  w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta wyznacza się Panią Agnieszkę Adamczyk. 

3. Wysokość wynagrodzenia inkasenta będzie wynosić 10 % pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot opłaty targowej. 

4. Zobowiązuje  się inkasenta do wpłaty  na rachunek bankowy Gminy Klembów pobranej 

opłaty  w ciągu 3 dni roboczych. 

 

§ 5 

  

Traci moc Uchwała Nr  X.88.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 

§ 6 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

 

§ 7 

  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                                                 Rady Gminy 

 

                                                                                                             /-/  Tadeusz Wojda 



UZASADNIENIE 

 

 

Podjęcie uchwały związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacji 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 

z późn.zm.), zgodnie z którą wprowadzenie opłaty targowej staje się fakultatywne. Oznacza 

to, iż gmina sama może zadecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu poboru opłaty 

targowej. 

W projekcie uchwały zaproponowano dotychczasowe stawki opłaty targowej. 

Opłata targowa stanowi źródło dochodu budżetu Gminy. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wnioskodawcą uchwały był Wójt Gminy Klembów. 

 

                                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                                                 Rady Gminy 

 

                                                                                                             /-/  Tadeusz Wojda 

 

 


