
 

 

UCHWAŁA NR XII / 62  /2015    

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 23 listopada 2015. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 17 września 2015 r. 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 2015 r. poz. 1515), 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 
W uchwale nr X/46/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. 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 w § 3 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit. c w 

następującym brzmieniu: „Małgorzata Gruszka, zam. w Radomierzu”. 

 

§ 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 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. Wedle 

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

się podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Art. 19 pkt 2 tej ustawy stanowi, że rada 

gminy w drodze uchwały może m.in. określić inkasentów.  

Projekt uchwały uwzględnia potrzebę dodania inkasenta opłaty targowej w osobie p. Małgorzaty 

Gruszki w sołectwie Janowice Wielkie z uwagi na brak możliwości pełnej realizacji obowiązków 

przez dotychczasowych inkasentów. 

 


