
UCHWAŁA NR IX/50/2015
RADY GMINY W BĄDKOWIE

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) Rada Gminy w Bądkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza opłatę targową, określa wysokość i pobór opłaty oraz określa inkasentów i wynagrodzenie 
za inkaso.

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach, w których jest 
prowadzony handel.

§ 3. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

a) z przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości - 15,00 zł,

b) z ręki, z kosza itp. w wysokości - 5,00 zł,

c) ze stoisk w wysokości 10,00 zł,

2. Opłaty ustalone w § 3 ust. 1 pkt c dotyczą powierzchni zajmowanej przez sprzedającego na długości do 
3 mb.

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

4. .Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej w m. Kalinowiec ustala się następujących inkasentów:

a) Jana Tobolskiego - zam. Łowiczek,

b) Teresę Nowak - zam. Kalinowiec,

c) Henryka Borkowskiego - zam. Tomaszewo.

3. Do poboru opłaty targowej w m. Bądkowo ustala się:

a) Bożenę Balcerak - zam. Bądkowo,

b) Ryszarda Biermanowskiego - zam. Żabieniec.

4. Za pobieranie opłaty targowej ustala się prowizję w wysokości 45% zainkasowanej kwoty brutto.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bądkowo Nr XXII/127/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bądkowo

Dariusz Skierkowski
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