
UCHWAŁA NR XX/239/08 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i 

terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na 

terenie Gminy Biała 
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. 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; 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, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 /, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / tj. 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 / oraz art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  / Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 

poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708,              

Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 105 poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 192, 

poz. 1378, Nr 120 poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, 

Nr 141, poz. 888 / Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Biała dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości: 

1) od osób dokonujących sprzedaży produktów pochodzących z własnego 

gospodarstwa lub działki – 5,00 zł. 

2) od osób dokonujących sprzedaży towaru z samochodu ciężarowego – 26,00 zł. 

3) od innych osób niż wymienione w pkt 1 i 2 – 20,00 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wyznacza się do poboru opłaty targowej następujących inkasentów: 

1) na terenie wsi – sołtysów wsi, 

2) na terenie miasta Biała – Piotr Koszałkowski 

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie urzędowe wydane przez 

inkasenta. 
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4. Inkasent wpłaca pobrane kwoty do kasy Urzędu Miejskiego w Białej lub na rachunek 

bankowy budżetu gminy na koniec każdego miesiąca. 

§ 3 

Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenia w wysokości 25 % kwoty 

pobranej opłaty. 

§ 4 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów i jarmarków oraz 

imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Biała. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 6 

Traci moc uchwała Nr XVI/209/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2008 r. w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej  na terenie Gminy Biała zmieniona 

uchwałą Nr XVII/218/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 września 2008 r. o zmianie 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej  na terenie Gminy 

Biała. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej 

Joachim Kosz 


