
UCHWAŁA NR XXXVIII/183/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 935 z późn.zm ) i art.15 ust.1, art.19 pkt 1 lit a) 
i pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach   i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2017 r.  poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Łączna wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł;
2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;
3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
4) inne niż wyżej wymienione - 10 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest             
sprzedaż.

§ 4. 1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:

a) Agnieszka Kołda
b) Lena Witkowska
c) Natasza Cierpisz

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w ciągu 5 dni po  upływie 
okresu poboru, na rachunek bankowy  Gminy Łączna lub do kasy Urzędu Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała NR 
XXIV/120/2016 Rady Gminy  Łączna z dnia 27 października 2016r.w sprawie opłaty 
targowej .
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2018 r.

 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy

Monika Pająk

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym. Unii Europejskiej –wydanie 
specjalne.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie istnieje konieczność zmiany
inkasentów opłaty targowej.
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