
Uchwała Nr XXXII/238/09
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych¹) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, 
Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, 
poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 
1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 
209, poz. 1320)  

Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

   Ustala  się  wysokość  dziennych  stawek opłaty  targowej  pobieranych  na  terenie  gminy 
Zdzieszowice w następujących wysokościach:

1. za sprzedaż z kosza, skrzynki, wiadra, ręki        – 2,00 zł 
2. za sprzedaż z wózka ręcznego               – 3,00 zł
3. za sprzedaż z boksu o powierzchni 2m x 3m            - 12,00 zł
4. za sprzedaż z boksu o powierzchni 4m x 3m         – 24,00 zł
5. za sprzedaż z boksu o powierzchni 4m x 4m            - 32,00 zł 
6. za sprzedaż z samochodu osobowego – od samochodu           – 10,00 zł
7. za sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 tony – od samochodu         – 20,00 zł
8. za sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony, przyczepy samochodowej 

lub ciągnikowej – od samochodu lub przyczepy         – 25,00 zł 
9. za zajęcie dodatkowej powierzchni na wystawiony towar przy boksie, samochodzie, z 

których prowadzi  się  sprzedaż,  pobiera  się za każdy dodatkowo zajęty m2  pod ten 
towar opłatę                    – 3,50 zł 



§ 2.

    Zwalnia  się  z  opłaty  targowej  sprzedaż  prowadzoną  podczas  organizowania  imprez 
kulturalnych,  sportowych,  rekreacyjnych,  charytatywnych  i  kiermaszów  świątecznych  na 
terenie gminy Zdzieszowice.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i ustala się wynagrodzenie za 
inkaso w wysokości 15% od sumy zainkasowanych kwot.

2. Inkasentami  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  są  Pani  Krystyna 
Zielińska i Pani Elżbieta Kowalczyk.

3. Termin płatności dla inkasentów przedłuża się do 3 dni roboczych następujących po 
ustawowym  terminie,  w którym  zgodnie  z  przepisami  prawa  podatkowego  wpłata 
podatku powinna nastąpić.

§ 4. 

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5.

    Tracą moc uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 
2007  r.  w sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i Nr XXVI/200/08 
Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008 r.  w sprawie ustalenia  stawki 
opłaty targowej  na terenie  gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia  inkasentów i  określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Czarnecki


