
 

 
UCHWAŁA NR  X/46/2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 17 września 2015r. 

w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów poboru i wysokości stawek opłaty 

targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty 

targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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.), art. 19 pkt 1 lit a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 

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

art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Janowice Wielkie: 

a) przy sprzedaży prowadzonej z samochodów, przyczep, platform, wozów konnych, straganów, 

stołów: 20,00 zł dziennie, 

b) przy sprzedaży prowadzonej w innych formach niż wymienione w lit. a): 15,00 zł dziennie. 

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej 

określona w ust. 1, stosuje się stawkę wyższą. 

3. W sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest z powierzchni przekraczającej 10 metrów 

kwadratowych, opłatę pobiera się w podwójnej wysokości. 

 

§ 2 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

 

§ 3 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie –  

a) Małgorzata Szkaradek zam. w Janowicach Wielkich,  

b) Sylwester Szkaradek, sołtys wsi Janowice Wielkie, 

2) w sołectwie Komarno – Kinga Milancej, sołtys wsi Komarno,  

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka,  

4) w sołectwie Mniszków – Jolanta Sudak, sołtys wsi Mniszków,  

5) w sołectwie Radomierz- Krzysztof Zawadzki, sołtys wsi Radomierz,  

6) w sołectwie Trzcińsko – Agata Brodziak, sołtys wsi Trzcińsko. 

3. Opłata może być wnoszona bezpośrednio na rachunek Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranej przez inkasenta opłaty targowej. 

 

§ 5 

Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 6 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na festynach organizowanych przez jednostki 

organizacyjne i pomocnicze Gminy Janowice Wielkie, fundacje, stowarzyszenia i kościoły. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 roku w 

sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa – ze zmianami. 

 



§ 9 

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 sprawie 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 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, 

w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawach. 

Wedle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową 

pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Za targowiska zgodnie z ww. ustawą 

uznaje się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Zgodnie z art. 19 pkt 1 a) ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych dzienna stawka opłaty targowej nie może 

przekroczyć 767,68 zł. Art. 19 pkt 2 tej ustawy stanowi, że rada gminy w drodze uchwały może 

zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

Projekt uchwały uwzględnia zmiany w funkcji sołtysów i wyznacza inkasentów we wskazanych 

osobach, podtrzymując dotychczas obowiązująca stawkę inkaso w kwocie 20% opłat pobranych. 

Dotychczas obowiązującą stawką opłaty targowej była kwota 3 zł od 1 m kw. zajętej powierzchni 

targowej. 

 

 


