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Poz. 6640
UCHWAŁA NR XXI.183.2012
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej
na terenie Gminy Lipnica Murowana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) – Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 21,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 2 – 4,
2) w niedziele i święta stawka określona w pkt 1 ulega podwyższeniu do 42,00 zł,
3) stawka, o której mowa w pkt 1 i 2 pobierana jest przy sprzedaży ze stoiska nie przekraczającego wymiarów
3 m x 2 m,
4) w przypadku gdy stoisko posiada wymiary większe niż określone w pkt 3, stawka, o której mowa w pkt 1
i 2 ulega podwyższeniu o wielokrotność przekroczenia tej powierzchni biorąc wymiar podstawowy
3 m długości, z tym że części dziesiętne ulegają zaokrągleniu w górę do pełnych jedności, przy czym nie
może ona przekroczyć kwoty 757,79 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się, że inkasentami opłaty targowej są sołtysi zgodnie z obszarem swojego działania,
a mianowicie:
1) Cholewa Andrzej – Sołectwo Borówna,
2) Bereta Maria – Sołectwo Lipnica Dolna,
3) Fasuga Leszek – Sołectwo Lipnica Górna,
4) Sienkiewicz Grzegorz – Sołectwo Lipnica Murowana,
5) Maśko Stanisław – Sołectwo Rajbrot.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII.103.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 567, poz. 6189).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Radzięta

