
UCHWAŁA NR 3.23.2018
RADY GMINY PANKI

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art.40 ust.1 i art.41.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r.,poz 994, zpóźn.zm.),  art. 15 ust.1. i art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia                   
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r.,poz.1445) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Wprowadza sie opłatę targową za jedno stanowisko targowe, od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek oprganizacyjnych nieposiadających osobowowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach na obszarze wsi Panki.

§ 2. Za jedno stanowisko targowe uznaje się dwa stanowiska parkingowe.

§ 3. Wysokośc stawek dziennych opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach ustala się                     
w wysokości:

1. Sprzedaż z ręki, kosza i w innych przypadkach        10,00 zł.

2. Sprzedaż z samochodu osobowego                           18,00 zł.

3. Sprzedaż z samochodu osobowego z przyczepą        23,00 zł.

4. Sprzedaż z samochodu dostawczego                         23,00 zł.

5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego                          28,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 9.78.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty 
targowej, zmieniona Uchwałą Nr 10.92.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 9.78.2015 Rady Gminy Panki z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie na terenie Gminy opłaty targowej należy do wyłącznej kompetencji Rady.
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie
miejsca gdzie prowadzona jest sprzedaż.
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