
UCHWAŁA NR XXIX/191/2022 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2022 r. 
poz. 559) i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). 

§ 1. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustała się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15 zł. 

2. Za sprzedaż od poniedziałku do czwartku płodów rolnych, runa leśnego i wytworów własnej produkcji 
przez rolników i ich domowników  dzienna stawka opłaty targowej wynosi 8,00 zł. 

3. Opłata targowa za sprzedaż w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i kiermaszów 
świątecznych oraz uroczystości odpustowych wynosi 50,00 zł. 

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

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 4. 1. Inkasentem opłaty targowej jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo 
odprowadzonych opłat. 

§ 5. Inkasent odprowadzać będzie pobraną opłatę targową do 10 - go dnia następnego miesiąca za miesiąc 
poprzedni, w którym pobrał opłatę na rachunek Gminy Zębowice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej na terenie  Gminy Zębowice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A6BD845C-3C34-4C6C-B1FF-E6C9239BCAD2. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8


