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UCHWAŁA NR XI.80.2015
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849; ze zm. Dz. U. 2015r. poz. 699,
poz. 1045, poz. 1283, MP z 2014r., poz. 718, poz. 895, MP z 2015r., poz. 735, poz. 912) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613, poz. 699,
poz. 978, poz. 1197), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rady Gminy Łagów:
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. Na terenie Gminy Łagów wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1) Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy
Łagów w wysokości - 100,00 zł.
2) Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego, stołów, innych samochodów, przyczep, naczep - 35,00 zł,
b) owoców i płodów rolnych (niezależnie od formy sprzedaży) - 15,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 5. Termin płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez
wezwania, na rachunek gminy, z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1) Pobór opłaty targowej powierza się:
a) sołtysom poszczególnych sołectw:
aa) Wysocki Zenon – Stok
ab) Piniuta Czesław – Łagów
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ac) Graczyk Robert – Łagówek
ad) Gomółka Krzysztof – Kłodnica
ae) Borysewicz Renata – Kosobudz
af) Kaszuba Sylwia – Poźrzadło
ag) Walkowiak Renata – Niedźwiedź
ah) Tyliszczak Maria – Sieniawa
ai) Mucha Stanisław – Jemiołów
aj) Jabłońska Alicja – Toporów
ak) Szymczak Józef – Żelechów
al) Łyskawa Henryk – Gronów
b) Strażnikowi Gminnemu:
ba) Maciołek Bogusław.
2) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20%
pobranych i odprowadzonych kwot.
3) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzają ją, najpóźniej w następnym dniu roboczym, po
zakończeniu każdego miesiąca od maja do końca sierpnia, a poza sezonem raz na kwartał w kasie Urzędu
Gminy.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr VII.43.2011 Rady Gminy Łagów
z dnia 21 czerwca 2011roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2011r. Nr 75, poz. 1426).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob

