
  UCHWAŁA NR XIV/90/2007 
RADY GMINY PABIANICE 
z dnia  29 października 2007 r. 

 
 

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia 
terminu płatności i sposobu jej poboru. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.z  2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a”i  pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. 
Dz.U.Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 1847) 
 

 

Rada Gminy Pabianice 
 
 uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na 

targowiskach, w następujących wysokościach: 

     1) przy sprzedaŜy z ręki, kosza, skrzynki, wiadra oraz wózka ręcznego i roweru   - 2.70 zł. 

     2) od pozostałych                           -12,50 zł. 

        2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ. 

        3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie moŜe przekroczyć kwoty 631,94 zł. 

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

       2.Poboru  opłaty targowej w drodze inkasa, dokonywali będą inkasenci . 

       3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw – wykaz sołtysów     

stanowi załącznik do uchwały. 

       4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się dla kaŜdego z inkasentów w wysokości 1% od  

 zainkasowanych kwot. 

       5. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego  

zarachowania. 



 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/6/2006 Rady Gminy Pabianice z 11 grudnia  2006 r. 

       w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia  

      terminu płatności i sposobu jej poboru. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

      z dnia 16 grudnia 2006 r. Nr 420, poz. 3537) 

 

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

      2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 

niektórych typó transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WEL 

368 z 17.12.1992r.) 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 


