
UCHWAŁA NR XXIX/277/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 
płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości och 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Głogówek 

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, 1378) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423) - Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Wprowadza się i ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży: 

1) z koszyka, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, ręki  - 7,00  zł, 

2) z samochodu osobowego – od samochodu    - 13,00  zł, 

3) z samochodu o ładowności do 3,5 tony od samochodu  - 18,00 zł, 

4) za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż  - 7,00 zł, 

5) w promieniu 500 m od granicy nieruchomości stanowiącej cmentarz oraz w miejscach organizowania 
festynów, jarmarków, niezależnie od zajmowanej powierzchni - 50,00  zł. 

§ 2. Opłata targowa jest pobierana za każdy dzień sprzedaży tego samego dnia. 

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

2. Inkasentami opłaty targowej są:  

Błażejowice Dolne -Pani Weronika Bernard, 
Biedrzychowice -Pan Dawid Heinisz, 
Ciesznów -Pani Dorota Drzazga, 
Chudoba -Pan Alfred Orant, 
Dzierżysławice -Pani Michalina Szyroki, 
Głogówek Głogówek -Pan Stanisław Dyja, 
Głogówek Głogowiec -Pan Jan Piróg, 
Głogówek Oracze -Pan Janusz Kochanek, 
Głogówek Winiary -Pani Teresa Morawiec, 
Góreczno -Pani Aleksandra Cziomer, 
Kazimierz -Pani Irena Lesiak, 
Kierpień -Pani Marta Kulpa, 
Leśnik -Pani Dominika Grzesik, 
Mionów -Pan Henryk Nosol, 
Mochów -Pani Gizela Grzesik, 
Nowe Kotkowice -Pan Teodor Linder, 
Racławice Śląskie -Pani Wioletta Pałys, 
Rzepcze -Pan Fabian Patron, 
Stare Kotkowice -Pan Bernard Burek, 
Szonów -Pan Mariusz Wdowikowski, 
Tomice -Pan Bogdan Lorenc, 
Twardawa -Pan Józef Kowaś, 
Wierzch -Pani Mariola Zając, 
Wróblin -Pan Józef Seidel, 
Zawada -Pan Jan Suchan. 
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3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenia miesięczne ustalone wskaźnikiem procentowym w wysokości 
15% w stosunku do łącznej kwoty opłat targowych zebranych przez nich w danym miesiącu i wpłaconych do 
kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

4. Ustala się termin płatności dla inkasentów do 3-ech dni, po ostatnim dniu płatności, w którym wpłata 
powinna nastąpić zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 5. Traci moc uchwala nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2015 roku 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu płatności, 
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za 
inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Głogówek. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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