
UCHWAŁA NR XII.73.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, 
terminu płatności i wysokości stawek dziennych 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, 1890), 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, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 
1777, poz. 1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Komprachcice opłatę targową.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Komprachcice 
w wysokości 20 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: ręki, wózka ręcznego, roweru, kosza, 
skrzynki, stolika (o powierzchni do 1m2) – 10 zł.

3. W przypadku sprzedaży przekraczającej powierzchnię wskazaną w ust. 2 obowiązuje stawka dzienna 
wysokości 20 zł.

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

§ 3. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej.

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

2. Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Komprachcicach.

3. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 95 % od zainkasowanej kwoty.

4. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczenia zainkasowanej opłaty, za okresy miesięczne, w terminie do 
5 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni.

§ 5. Traci moc 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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