
ZARZĄDZENIE NR W.0050. 30 .2022 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie sposobu i zasad rozliczania opłaty targowej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2022 r. poz., 559), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 305), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) w związku z uchwałą nr XXIX/191/2022 

Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. 

Opols., z 2022 r. poz. 1242), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się zasady rozliczania pomiędzy Gminą Zębowice zwaną w dalszej części 

"Gminą", a inkasentem opłaty targowej – Zakładem Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach zwanym w dalszej części "Inkasentem” pobranej opłaty 

targowej. 

§ 2 

 

1. Zobowiązuje się Inkasenta do przekazywania pobranej opłaty targowej w wysokości 

100 % na konto Gminy Zębowice nr 39 89091029 2002 0000 2437 0001, w terminie 

określonym w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Gminy Zębowice z dnia 29 

marca 2022 r. w sprawie opłaty targowej (obowiązuje od 30 kwietnia 2022 r.), tj. do 10 – 

go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

 

§ 3 

 

1. Inkasent zobowiązany jest do przedkładania pracownikowi Referatu Finansów w 

terminie do 10 – go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, informacji 

miesięcznej o wysokości pobranej opłaty targowej. Inkasent przedkłada przedmiotową 

informację także wtedy, gdy nie pobrał opłaty targowej. 

 

§ 4 

 

1. Za pobieranie opłaty targowej Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 

10 % pobranych kwot, ustalone zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwalą Rady 

Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie opłaty targowej. 

2. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej opisane w § 4 ust. 1 wypłaca się na 

podstawie złożonej przez Inkasenta noty księgowej sporządzonej w oparciu o 

informację o pobranej opłaty targowej, o których mowa w § 3. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Inkasentowi, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), zaokrągla się do 

pełnych złotych. 



4. Wynagrodzenie jest wypłacane po przeprowadzonej kontroli merytorycznej, formalnej 

i rachunkowej otrzymanej noty księgowej, poprzedzonej weryfikacją poprawności 

obliczenia wynagrodzenia przez właściwego merytorycznie pracownika Referatu 

Finansów. 

5. Inkasent nie może potrącać wynagrodzenia z tytułu inkasa z kwoty pobranej opłaty 

targowej. 

§ 5 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu inkasa przekazywane będzie na rachunek bankowy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach, nr 71 8909 1029 2002 0000 2567 

0001 na podstawie noty księgowej wystawianej za okresy rozliczeniowe, o których 

mowa w § 4 ust. 2, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W treści noty 

księgowej Inkasent powinien wskazać okres rozliczeniowy za jaki przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu inkasa. 

 

§ 6 

 

1. Inkasent, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3 Ordynacji podatkowej ponosi pełną 

odpowiedzialność za pobrane, a niewpłacone na rachunek bankowy Gminy opłaty 

targowe. 

2. Pobrana opłata targowa niewpłacona przez Inkasenta na rachunek bankowy Gminy w 

ustalonych terminach, o której mowa w § 2, zgodnie z art. 51 i 53 Ordynacji 

podatkowej stanowi zaległość, od której nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości 

obowiązującej jak dla zaległości podatkowych. 

3. Inkasenta zobowiązany jest również do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących 

zwłoki w przekazaniu pobranej opłaty targowej. 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 poz. 1540). 

 

§ 8 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach  oraz Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 30 kwietnia 2022 roku. 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Zębowice  

                                                                                                                    /-/ Waldemar Czaja 


