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UCHWAŁA NR VIII/95/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie: opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 9 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. w zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) art.15, art.19 pkt.1, lit „a”
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie Gminy Wiśniowa, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej jest Szwacka Kazimiera
3. Do potwierdzenia poboru opłaty targowej służą blankiety wydawane w Referacie Finansowo –
Księgowym Urzędu Gminy Wiśniowa.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 40% od pobranych należności.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie opłaty
targowej.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/95/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 października 2015 r.
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Wyszczególnienie
Sprzedaż z samochodu osobowego lub przyczepy
Sprzedaż z samochodu dostawczego do 3,5 tony lub przyczepy
Sprzedaż z samochodu ciężarowego (powyżej 3,5 tony) lub przyczepy
Sprzedaż ze straganu
Strzelnice i karuzele
Sprzedaż z ręki, kosza
Sprzedaż owoców, warzyw, nabiału, drobiu i kwiatów zajmujących plac o powierzchni
za 1 m²
Za dodatkowe zajęcie planu przez samochód, ciągnik, przyczepę itp. przy sprzedaży ze
stoiska, straganu lub placu od samochodu, ciągnik, przyczepy itp.
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