UCHWAŁA NR VIII/47/2015
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r., poz. 379, 1072), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849,
z 2015 r., poz. 528) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 528) Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustalić następujące stawki dzienne opłaty targowej na terenie Gminy Rozprza za sprzedaż:
a) z samochodu osobowego - 5,00 zł
b) z samochodu osobowego z przyczepą - 7,00 zł
c) z ciągnika rolniczego z przyczepą - 7,00 zł
d) z samochodu ciężarowego do 2 ton ładowności - 9,00 zł
e) z samochodu ciężarowego od 2 t. - 3.5 t. ład. - 10,00 zł
f) z samochodu ciężarowego pow. 3,5 t. ład. - 12,00 zł
g) z wozu konnego - 3,00 zł
h) z innego pojazdu : chłodnia, kontener, meblowóz - 13,00 zł
i) z urządzeń przenośnych typu: stragany, stoły, wieszaki, namioty, łóżka turystyczne za 1 mb stanowiska
handlowego - 3,00 zł
j) bezpośrednio z ziemi za 1 m2 zajętego gruntu - 3,00 zł, - przy czym za 1 m2 zajętego gruntu uważa się grunt
zajęty przez sprzedającego, wystawione towary oraz sprzęt służący do prowadzenia handlu.
2. Stawki opłaty wymienione w ust. 1 obowiązują odpowiednio również w przypadku, gdy handel odbywa się
z innych urządzeń przenośnych, jak również wtedy, gdy w/w pojazdy stanowią zaplecze magazynowe.
§ 2. Uiszczona opłata targowa jest ważna tylko w danym dniu i na danym targowisku.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty targowej w poszczególnych
sołectwach Gminy Rozprza wyznacza się sołtysów sołectw, a na terenie Osiedla Przylesie w Niechcicach Przewodniczącego Zarządu Osiedla Przylesie w Niechcicach.
2. Wójt Gminy Rozprza wyposaży inkasentów opłaty targowej w imienne identyfikatory potwierdzające
pełnione przez nich funkcje wynikające z niniejszej uchwały, które inkasenci powinni posiadać przy poborze
opłaty.
3. Dokumentem stwierdzającym uiszczenie opłaty targowej jest wydane przez inkasenta pokwitowanie
zawierające numer, wysokość pobranej opłaty, datę pobrania opłaty, opatrzone pieczęcią Gminy.
4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty na właściwy rachunek bankowy Gminy Rozprza pobranej opłaty
targowej w terminie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym opłatę pobrano, a za grudzień niezwłocznie
jednakże nie później jak do dnia 31 grudnia.
5. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1 w wysokości - 50% zainkasowanej kwoty.
6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych rozliczenia pobranej opłaty, potwierdzonego merytorycznie przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy w Rozprzy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, obliczone od faktycznie zebranych należności, będzie wypłacane
inkasentowi w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/6/2013 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie stawek
opłaty targowej (Dz.U.W.Ł. z 2013 r., poz. 1850).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gemel
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