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UCHWAŁA NR VIII/70/2016
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015.1515 j.t.
z późn. zm.), art.15 art.19 pkt 1 lit.a i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia l991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U.2014.849 j.t. z późn. zm.) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia l997 r.-Ordynacja
podatkowa (Dz.U. 2015.613j.t. z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 2. Rada Gminy:
1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
2. określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust.2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej :
1) w obrębie Rynku ( na płycie Rynku lub chodniku) przy sprzedaży - w wysokości 5,00 zł za każdy rozpoczęty
1m2 powierzchni zajętej przez sprzedającego,
2) na placu targowym ( targowica) przy sprzedaży - w wysokości 2,50 złotych za każdy 1m2 powierzchni
zajętej przez sprzedającego.
2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowicy wynosi przy sprzedaży:
- z pojazdów samochodowych:
1) z samochodu osobowego z przyczepą

- 7,00 zl,

2) z samochodu osobowego bez przyczepy

- 5,00 zł,

3) z samochodu dostawczego do 1 tony

- 5,00 zł,

4) z samochodu ciężarowego

- 8,00 zł,

- z ciągnika rolniczego z przyczepą

- 3,00 zł,

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Urzędu Gminy posiadający stosowny identyfikator,
który wzór określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Opłata targowa podlega uiszczenia do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty niezwłocznie po
ustnym wezwaniu do zapłaty.
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4. Terminem opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek gminy w dniu inkasa.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/97/08 Rady Gminy Koszyce z
dnia 9 czerwca 2008 roku.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce

Tadeusz Nawrot

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2016
Rady Gminy Koszyce
z dnia 14 marca 2016 r.
Wzór identyfikatora inkasenta opłaty targowej

INKASENT OPŁATY TARGOWEJ
.....................................................................................
Imię i nazwisko

Pieczęć okrągła gminy Koszyce
..............................................................
Własnoręczny podpis inkasenta
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