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UCHWAŁA NR VIII.48.2019
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, na terenie gminy Zabór.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów oraz
sposobu prowadzenia handlu przy sprzedaży:
1) z pojazdów:
a) płodów rolnych, warzyw i owoców w stanie nieprzetworzonym - 12,00zł,
b) pozostałych artykułów - 17,00zł
2) w inny sposób:
a) płodów rolnych, warzyw i owoców w stanie nieprzetworzonym - 7,00zł
b) pozostałych artykułów - 7,00zł
§ 3. 1. Przez pojazd rozumie się samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik, platformę, przyczepę oraz wóz
konny.
2. Przez inny sposób handlu rozumie się: handel z ręki, kosza, stolika, straganu, wózka ręcznego itp.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Krzysztofa Gawrońskiego.
3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne od inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty targowej.
Wynagrodzenie jest należne inkasentowi za kwoty opłaty targowej, pobrane w dniach, które nie są dniami
pracy Urzędu Gminy Zabór.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI.185.2017 Rady Gminy w Zaborze z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie
opłaty targowej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabór
i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Dariusz Tarnas

