
 

 

UCHWAŁA NR LI/345/22 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a  

i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2022 poz. 1452 z późn. 

zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Gorzyce wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Ustala się dzienną wysokość stawek opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach na obszarze Gminy Gorzyce z tytułu sprzedaży: 

1. ze stanowiska handlowego o powierzchni placu do 2,0 m2 włącznie – 4,00 zł. 

2. ze stanowiska handlowego o powierzchni placu powyżej 2,0 m2  do  9,0 m2  włącznie– 15,00 zł. 

3. ze stanowiska handlowego o powierzchni placu powyżej 9,0 m2 do 18 m2 – 30,00 zł.  

§ 3. W przypadku zajęcia przez dokonujących sprzedaży kilku stanowisk opłatę targową ponosi się  za 

każde zajęte stanowisko, jednak suma nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej określanej 

corocznie przez Ministra Finansów w drodze stosownego obwieszczenia. 

§ 4. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta. 

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

2. Wyznacza się jako inkasenta Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 40 % zainkasowanych przez inkasenta kwot. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc uchwały: 

1) Uchwała nr XVI/104/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 

terenie Gminy Gorzyce oraz 

2) Uchwała nr L/339/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłaty targowej na terenie 

Gminy Gorzyce. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Krzysztof Maruszak 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 4205


		2022-11-17T13:03:06+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




