
UCHWAŁA NR VI/63/15
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015, poz.1515),art.15 ust.1, art. 19 pkt l lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn. 
zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a, co następuje:

§ 1. § 1. Wprowadza się na terenie Gminy Padew Narodowa opłatę targową.

§ 2. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży w wysokości:

1) z ręki, z koszy 4,00 zł

2) z samochodu, furmanek 15,00 zł

3) ze stoisk od każdego 1 m2 zajmowanej powierzchni 5,00 zł

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

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

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się wyznaczonym inkasentom w osobach sołtysów poszczególnych 
wsi należących do Gminy Padew Narodowa za wyjątkiem wsi Padew Narodowa, gdzie na inkasenta 
wyznacza się Pana Tadeusza Uzara.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do siódmego 
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy w Padwi Narodowej w Banku 
Spółdzielczym Mielec Oddział Padew Narodowa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy 
w Padwi Narodowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej oraz jej poboru.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Bik
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