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Poz. 8213
UCHWAŁA NR X/85/2015
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Czorsztyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 15, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014, poz. 849 z późn. zm. ), oraz art.47 § 4a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm. ) Rada Gminy
Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w rozumieniu
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2 wynoszącą 15 zł,
2) dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży :
a) z samochodu osobowego – wynoszącą 20 zł.
b) z innych samochodów , przyczep, naczep – wynoszącą – 25 zł.
§ 2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów. Inkasentów określa załącznik do uchwały.
§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % sumy zainkasowanej
opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn .
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. oraz
uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/276/2013 Rady
Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej nas terenie Gminy
Czorsztyn .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 8213

Załącznik
do Uchwały Nr X/85/2015
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Inkasentami opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn ustanawia się następujące osoby:
1) w sołectwie Huba – sołtys Krzysztof Janczak
2) w sołectwie Maniowy – sołtys Franciszek Jarząbek
3) w sołectwie Mizerna – sołtys Władysław Mikołajczyk
4) w sołectwie Kluszkowce – sołtys Wojciech Bednarczyk
5) w sołectwie Czorsztyn – sołtys Zdzisław Bochniak
6) w sołectwie Sromowce Wyżne – sołtys Franciszek Górecki
7) w sołectwie – Sromowce Niżne – sołtys Adam Grywalski
8) w sołectwie Sromowce Niżne - Pani Ewa Cichoń
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

