
UCHWAŁA NR XIII/75/12
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz 
zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i  pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 
226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku 
z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie   górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat  lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz.961),   Rada Gminy Komprachcice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice od osób 
sprzedających w następujący sposób: 

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2 t – 20,00 zł, 

2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2 t- 15 ,00zł, 

3) przy sprzedaży z samochodu osobowego – 13,00 zł, 

4) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru (od wózka, roweru) – 8,00 zł, 

5) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra (od osoby) – 5,00 zł, 

6) przy sprzedaży artykułów będących produktami wytworzonymi przez osoby sprzedające za 1 m2 zajętej 
powierzchni – 5,00 zł. , z tym  że opłatę targową  pobiera się za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni, 
przy czym stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64zł, 

7) przy sprzedaży innych, niż wymienione w pkt 6, artykułów ze stoiska - 20,00 zł. 

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta. 

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta. Inkasenci pobierający 
opłatę są zobowiązani wydać podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę, który 
podmiot zachowuje do kontroli pod rygorem pobrania ponownej opłaty. 

3. Przepis ust.1  nie wyłącza płatności  opłaty targowej w innej  formie określonej w art. 60 § 1 pkt 1 i 
2 Ordynacji podatkowej. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice. 

2. Wysokość wynagrodzenia dla inkasenta o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości  95 % od 
zainkasowanych kwot. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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