
Uchwała Nr XX/242/2008 
Rady Gminy w Zaleszanach 
z dnia  28 listopada 2008 r. 

 
 
W sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru          
w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.  
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r         
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 15, art. 
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(j.t.  Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) 
Rada Gminy w Zaleszanach  uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na 
targowiskach w następującej wysokości: 
  
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszy, skrzynki itp.                            -   2.00 zł 
2) przy sprzedaży z samochodu, furmanek, przyczep                             -   5.00 zł 
3) przy sprzedaży ze stoisk od 1 m2 zajmowanej powierzchni                 -   2.00 zł 

(nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. a 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 
  

§ 2 
 
Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży. 
 

§ 3 
 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
 

§ 4 
 

Na inkasentów powołuje się sołtysów wsi: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie 
Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, 
Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów. 
 

§ 5 
 
Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30%                           
od zainkasowanych sum. 
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 



 
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała Nr X/116/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty 
targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty targowej 
należnej w roku 2009.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                               Wiktor Przybysz       


