
UCHWAŁA NR XIII/71/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 10 października 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów 

poboru opłaty targowej 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz 

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

900 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Sadowne. 

 

§ 2. 

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: 

1) samochodu osobowego - 8 zł 

2) innych samochodów, przyczep, naczep - 12 zł 

3) z wózka ręcznego, roweru, ręki, koszyka - 5 zł 

4) straganu, stolika, stoiska za 1 m bieżący wynosi: 

a) przy szerokości do 1,00 m - 8 zł, 

b) przy szerokości do 2,00 m - 16 zł, 

c) przy szerokości do 3,00 m - 20 zł, 

d) przy szerokości pow. 3,00 m - 24 zł. 

2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla rolników sprzedających płody rolne własnej 

produkcji, których sprzedaż obejmuje przynajmniej 50% sprzedawanych produktów,  

pomniejsza się o 25 % w stosunku do stawek określonych w ust. 1. 

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

 

 

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 

a)  Teresę Koroś, 

b)  Ewę Drozd, 

c)  Monikę Głuszak. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 

w wysokości po 7 % od pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

4. Zobowiązuje się inkasentów do wpłaty zebranych kwot na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Sadowne w okresach tygodniowych, w każdy piątek danego tygodnia. 

 



§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. 

Traci moc Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Sadowne a dnia 26 listopada 2015 roku w 

sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru 

opłaty targowej. 

 

§ 6. 

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

Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 listopada 2019 r. 


