
 

 

UCHWAŁA NR XII/74/15 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, 

jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. 

poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 

ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Cmolas. 

2. Ustala dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach 

w wysokości: 

1) Sprzedaż z ręki, kosza, worka, wózka, roweru - 6,00 zł. 

2) Sprzedaż płodów rolnych: 

a) z wozu konnego, wozu zaczepionego do ciągnika, dwukółki zaczepionej do ciągnika, przyczepy 

oraz samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej - 7,00 zł. 

b) z samochodu osobowo-ciężarowego - 8,00 zł. 

c) z samochodu ciężarowego - 10,00 zł. 

3) Sprzedaż materiałów budowlanych i innych towarów: 

a) z przyczepy oraz z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej - 9,00 zł. 

b) z samochodu osobowo-ciężarowego - 10,00 zł. 

c) z samochodu ciężarowego - 12,00 zł. 

4) Sprzedaż płodów rolnych i artykułów spożywczo-przemysłowych – poza samochodem, na stoisku do 3 mb 

- 11,00 zł., a za każdy dodatkowo zajęty 1 mb - 4,00 zł. 

5) W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 

stawkę wyższą. 

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

2. Określa się inkasentów w osobach: Pani Bogusława Łagoda zam. Cmolas na terenie sołectwa 

Cmolas, a na terenie pozostałych sołectw na inkasentów wyznacza się sołtysów tych sołectw. 

3. Z tytułu inkasa inkasentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 50% 

zainkasowanych kwot. 
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4. Należność z tytułu opłaty targowej inkasent pobiera za pokwitowaniem i rozlicza się tygodniowo 

tj. do wtorku za ubiegły tydzień, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XII/82/07 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2007r. w sprawie 

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów 

oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 
 

Stanisław Sukiennik 
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