
UCHWAŁA NR XXXI/123/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn.zm. ), art. 15 ust.1 ,art. 19 pkt 1 lit.  a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 28 
lipca 2016 r. w sprawie górnych granic  stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 
r. poz.779) Rada Miejska w Koprzywnicy  uchwala, co następuje:

§  1

1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Koprzywnica.

2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej:

1) sprzedaż z samochodu ciężarowego  pow. 1,5 tony - 14 ,00 zł;

2) sprzedaż z samochodu dostawczego - 10 ,00 zł;

3) sprzedaż z samochodu osobowego - 9,00 zł;

4) sprzedaż płodów rolnych z przyczepy - 7,00 zł;

5) sprzedaż na straganie - 12,00 zł;

6) sprzedaż płodów rolnych z ciągnika rolniczego, samochodu oraz wozu konnego - 3,00 zł;

7) sprzedaż napojów chłodzących, lodów, kanapek, rożen - 12,00 zł;

8) sprzedaż bydła i koni - 1,00 zł;

9) sprzedaż z ręki, kosza, wózka, worka, roweru - 2,00 zł;

3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć j górnej granicy  stawki opłaty 
targowej określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Spółka Wspólnoty Gruntowej        w Koprzywnicy.

3. Wynagrodzenie inkasenta  czyli Spółki  Wspólnoty Gruntowej wynosi 85% pobranych
i  terminowo odprowadzonych kwot.

§ 3. Zebraną opłatę skarbową należy wpłacić na konto  budżetu gminy każdorazowo w dniu poboru opłaty 
lub w dniu następnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/37/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru oraz uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 12 maja 2011 roku 
zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego  nie wcześniej niż z dniem  1 stycznia 2017 r.  '' ¹  Niniejsza ustawa 
dokonuje  w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.   Urz.  WEL 368 z 17.12 
.1992 r./, 2/  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za    użytkowanie  
niektórych typów infrastruktury  przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WEL 187 z 20. 07. 1999 r./  Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone   w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej -  wydanie specjalne''.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Zenon Papka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016
r.poz.446 z późn.zm. ) , 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 (Dz.U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2017 r. ( M. P. z 2016 r. poz.779) Rada Miejska w Koprzywnicy określi wysokość dziennych stawek
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru inkasenta – osobę prawną tj. Spółkę Wspólnoty Gruntowej w
Koprzywnicy i wynagrodzenie inkasenta. W myśl przytoczonych przepisów wysokość dziennej opłaty
targowej nie może przekroczyć j górnej granicy stawki opłaty targowej określonej w art. 19 pkt 1 lit. a
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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