
Uchwała Nr XXIX/173/2012 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 7 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1, art.41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 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 2010 

r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 

2012 r.  poz. 587), Rada Gminy  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej za dokonywaną sprzedaż na terenie gminy Nowy 

Korczyn w następujących wysokościach: 

1) z samochodu osobowego, samochodu z przyczepą, z samochodu o ładowności do 3,5 tony  - 5 zł. 

2) z samochodu o ładowności powyżej 3,5 tony – 7 zł. 

3) za wystawiony towar do sprzedaży ze stoiska za 1 m2 zajmowanej powierzchni – 1 zł. 

4) za towar wystawiony z wózka ręcznego, skrzyni, stolika – 2 zł. 

 

§ 2 

Wysokość stawki dziennej nie może przekroczyć kwoty określonej w aktualnie obowiązujących  

przepisach. 

§ 3 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasenta Panią Kazimierę Juszczyk, która za 

wykonywane czynności otrzymywać będzie wynagrodzenie za inkaso. 

 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 20% od sumy pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot płatne do 5 następnego miesiąca po zakończonym i rozliczonym miesiącu. 

 

§ 5 

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

 



§ 6 

1. Dowodem uiszczenia opłaty jest wydany przez inkasenta dowód opłaty targowej Gminy Nowy 

Korczyn stanowiący druk ścisłego zarachowania. 

2. Inkasent zobowiązany jest do pobrania opłaty targowej i dokonania wpłaty na rachunek bankowy 

Gminy Nowy Korczyn nie rzadziej niż raz w tygodniu. W miesiącu grudniu wpłaty należy dokonać 

najpóźniej w ostatnim dniu roboczym. 

 

§ 7 

Wykonanie opłaty powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

 

§ 8 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/108/97 Rady Gminy 

w Nowym Korczynie z dnia 15 grudnia 1997 roku. 

 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXIX/173/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012 roku 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso 

Projekt uchwały dostosowuje zasady poboru opłaty targowej w Gminie Nowy Korczyn 

do obowiązującego stanu prawnego oraz aktualizuje stawki. Również stosowanie do art. 19 pkt. 2 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych konieczne jest wskazanie inkasenta uprawnionego do poboru 

opłaty targowej w drodze inkasa. 


