UCHWAŁA NR XIII/128/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze
zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze
zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Jaworze.
§ 2. Uchwałą niniejszą:
1) Określa się wysokość stawek opłaty targowej,
2) Określa się zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa się inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy
Jaworze w wysokości 75,00 zł za 1m2 zajętej powierzchni.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
1) ze środka transportu:
a) z samochodu osobowego, motocykla, motoroweru – 20,00 zł od każdego środka transportu,
b) innych samochodów, przyczepy, naczepy, platformy – 30,00 zł od każdego środka transportu,
2) od sprzedaży z ziemi, ręki, kosza, wiadra, stoiska, straganu, ławy, stołu, wózka ręcznego, roweru – 10,00 zł
od 1m2 zajętej powierzchni,
3) opłata targowa za 1m2 oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuję
się stawkę wyższą.
§ 5. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa przez inkasenta w dniu dokonania sprzedaży na
urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Edycie Wacławik, Pani Dagmarze Dybowskiej, Pani Agnieszce
Kózka, Pani Elżbiecie Pilch, Pani Małgorzacie Miklar, Pani Dorocie Sekuła, Panu Dawidowi Czernek, Panu
Andrzejowi Niesyt, Panu Michałowi Urbaś.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych
i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu w terminie 3 dni od dnia pobrania.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie opłaty
targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 poz. 7753).

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1.
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2.
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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