
 

 

UCHWAŁA Nr XX/196/2013 

RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 28 października 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 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 2013 r. poz. 594, ze zm. poz. 645) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, 

poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, 

poz. 1378), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013r. poz. 724); Rada Gminy Łąck uchwala co nastę-

puje:  

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Łąck przy sprzedaży z:  

1. „ręki” płodów rolnych, runa leśnego, nabiału oraz pozostałych artykułów   6,00  

2. przenośnego stoiska handlowego i gastronomicznego (stół, łóżko polowe)   9,00  

3. rozstawionego namiotu (pawilonu)         12,00  

4. ciągnika z przyczepą i bez przyczepy, wozu konnego      9,00  

5. samochodu osobowego bez przyczepki        9,00  

6. samochodu osobowego z przyczepką        12,00  

7. samochodu ciężarowego do 3t. ładowności włącznie       12,00  

8. samochodu ciężarowego od 3t do 5t ładowności włącznie     14,00  

9. samochodu ciężarowego powyżej 5t ładowności włącznie     16,00 

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 764,62zł.  

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

§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.  

2. Ustala się inkasentów opłaty:  

- Gorzkowska Małgorzata  

                                                      
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) dyrekty-

wy 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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- Sarzała Kazimierz  

- Skalska Zofia  

- Zawojek Elżbieta 

3. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty. 

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzi ją do kasy Urzędu Gminy w terminie do następnego 

dnia roboczego po dniu pobrania opłaty targowej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w ży-

cie po upływie 14 dni od jej opublikowania, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r. i obowiązuje 

na rok podatkowy 2014.  

  

 Przewodniczący Rady: 

inż. Lech Drohomirecki 
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Uzasadnienie  

Podstawę prawną dla Rady Gminy Łąck do uchwalenia niniejszej uchwały stanowi art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, 

poz. 1378). 

Stawki opłaty targowej w Gminie Łąck proponowane na 2014 rok pozostają bez zmian tj. tak jak w 2013roku. 

Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej na 2014 rok ogłoszona została w obwieszczeniu Ministra Finansów 

z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013r. 

poz. 724) i nie może przekroczyć 764,62zł dziennie. 
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