UCHWAŁA NR XII/92/16
RADY GMINY OSIE
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.1))
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613
z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Osie :
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 Osie wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Osie w wysokości:
1) 12,00 zł – przy sprzedaży warzyw, owoców, sadzonek i innych artykułów pochodzenia rolniczego;
2) 24,00 zł – przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Stanisława Chabowskiego.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty
targowej w wysokości 18% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest rozliczyć się w Urzędzie Gminy Osie
najpóźniej 7 dnia po zainkasowaniu opłaty oraz dokonać wpłaty na rachunek bankowy Gminy Osie.
5. Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
w Urzędzie Gminy Osie ostatniego rozliczenia pobranej opłaty targowej za dany miesiąc.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/165/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2002 r. Nr 5, poz. 103).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.
774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, poz. 978, poz.
1197, poz. 1269 i poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 195.
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Uzasadnienie
Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
849 z późn. zm.) zezwala Radzie gminy w drodze uchwały określić zasady ustalania i poboru oraz
terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Rada gminy może także zarządzić pobór tej
opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W wyniku zmiany art. 15 ust. 1 w/w ustawy wprowadzono fakultatywność obowiązywania
opłaty targowej. W związku z powyższym, aby było możliwe dalsze realizowanie poboru opłaty
targowej na terenie gminy Osie należy podjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Projekt niniejszej uchwały nie wywoła skutków finansowych, gdyż nie zmienia uchwalonych
poprzednio stawek opłaty targowej a jedynie dostosowuje samo brzmienie do obowiązujących
przepisów prawa.
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