
UCHWAŁA NR RG-XXIX/324/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art.16 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz.1461), Rada Gminy Sitkówka–Nowiny uchwala co następuje: 

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr RG- XIII/125/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, następuje w formie Obwieszczenia Nr 5/2020 Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
opłaty targowej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik do uchwały Nr RG-XXIX/324/20 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

OBWIESZCZENIE Nr 5/2020 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się tekst jednolity uchwały  Nr RG-XIII/125/15 
z dnia 27 listopada 2015 r. Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Św. 
z 2015 r. poz. 3475), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

- uchwałą Nr RG-XXIII/256/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały NR RG-XIII/125/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 1728) 

- uchwałą Nr RG-XXV/272/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały NR RG-XIII/125/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 2467), 

Zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 5/2020 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 30 listopada 2020 r.   

UCHWAŁA Nr RG- XIII/125/15 
RADY GMINY SITKÓWKA – NOWINY 

z dnia 27 listopada 2015 r.  
 

w sprawie opłaty targowej 
  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) w związku z art. 15 ust.1, art.19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), art. 4 ust.1 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1461) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz.1325 ze zm. ) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Sitkówka-Nowiny: 

1. wprowadza opłatę targową; 

2. określa wysokość stawek opłaty targowej; 

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów 
oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny: 

1. Za sprzedaż ze stołu, straganu, skrzynki, itp.: 

a) do 1,00 m długości  -  8,50 zł 

b) do 2,50 m długości – 14,00 zł 

c) do 5,00 m długości – 19,00 zł 

d) powyżej 5,00 m długości – 24,00 zł 

2. Za sprzedaż z samochodu, przyczepy, naczepy – 23,00 zł 

3. Za sprzedaż z koszyka, z ręki – 4,00 zł 

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 
się stawkę wyższą. 

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. 

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

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż towarów i usług prowadzoną na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny podczas imprez, festynów i kiermaszów organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę 
Sitkówka-Nowiny oraz jednostki organizacyjne tej Gminy. 

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

 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 
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2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

3. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków opłaty targowej. 

4. Pobrane kwoty opłaty targowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 
przekazuje w całości za okresy miesięczne  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny,           
w terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

5. Inkasent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pobrane należności podatkowe, aż do czasu ich 
wpłacenia na rachunek bankowy. 

§ 8. Za inkaso opłaty targowej ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nowinach wynagrodzenie w wysokości 70 % pobranej  i terminowo wpłaconej na rachunek bankowy opłaty 
targowej, które będzie wypłacane miesięcznie w terminie 14-tu dni od dnia przedłożenia faktury VAT. 

§ 8. a.(skreślony)2) 3)  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG – XXXIX/328/14 z dnia 29 stycznia 
2014 roku w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego  z 2014 roku 
poz.576). 

§ 12. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

 
2) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr RG-XXIII/256/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XIII/125/15  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 1728), który wszedł w życie z dniem 15.05.2020 r. 

3) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr RG-XXV/272/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 
2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XIII/125/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Św.  z 2020 r. poz. 2467), który wszedł w życie z dniem 17.07.2020 r. 
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