
Uchwała Nr XV/118/11 
Rady Gminy Branice 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów 
płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 
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. 1571 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje : 

 
§ 1 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach : 
1) za sprzedaż na terenie parku „Pod Grzybkiem” przy ul. Żymierskiego w Branicach lub 

na parkingu pod Świetlicą Wiejską we Włodzieninie ze stoiska, stołu, straganu, wózka 
ręcznego, samochodu lub przyczepy      - 20 zł. 

2) za sprzedaż na pozostałym terenie Gminy ze stoiska, stołu, straganu, wózka ręcznego, 
samochodu lub przyczepy        - 10 zł. 

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie imprez kulturalnych, 
festynów i zabaw. 

 
§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Zdzisława Lichtorowicz – pracownika ds. 
ochrony środowiska i bhp w Urzędzie Gminy Branice. 
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta. 
 

§ 3 
1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 5% 
od sumy zainkasowanych kwot. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane będzie do ostatniego dnia każdego 
następnego miesiąca kalendarzowego, po rozliczeniu opłaty targowej. 
 

§ 4 
Traci moc uchwała nr IX/48/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 
określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Branice. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 


