
UCHWAŁA NR V/20/2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 
z dnia 26 lutego 2015r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze 

zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W § 2 pkt 3 uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 

2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa wprowadza się następującą zmianę:  

1) Dodaje się podpunkt 7 w brzmieniu następującym: „w sołectwie Miedzianka – Andrzej 

Brudziński, sołtys wsi Miedzianka”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

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

Województwa Dolnośląskiego.  
 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 

określonych w odrębnych ustawach. Według art. 40 ust. 1 ww. ustawy: na podstawie upoważnień 

ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 

obszarze gminy. Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach 

lokalnych rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór wskazanych opłat w drodze inkasa 

oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwałą nr IX/40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w 

sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa wprowadziła do § 2 uchwały  zmianę polegającą na 

dodaniu pkt 3, w którym personalnie wyznaczono inkasentów w podpunktach od 1 do 6. Uchwałą nr 

XX/131/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości 

opłaty targowej i jej inkasa zmieniono § 2 uchwały, skreślając podpunkty 3 i 4 dotyczące inkasentów 

uprawnionych do poboru opłaty targowej ze wsi Mniszków i Miedzianka. Tym samym oba sołectwa 

(wsie) pozostały bez wyznaczonego inkasenta opłaty targowej. W razie prowadzenia handlu na terenie 

gminy konieczne byłoby zatem dokonanie wpłaty na rachunek Gminy tj. bez pośrednictwa inkasenta. 

Nadmienić należy, że praktycznie od wielu lat oplata targowa z terenu Gminy pobierana jest 

wyłącznie z sołectwa Janowice Wielkie (1840 zł rocznie, inkaso dla sołtysa wynosi 20%). 

W związku z wyborem we wrześniu 2014 r. pierwszego po wieloletniej przerwie sołtysa Miedzianki w 

osobie pana Andrzeja Brudzińskiego oraz wyrażeniem przez niego zainteresowania uregulowaniem 

możliwości pobierania inkasa, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


