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OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PORONIN
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
(Dz.U. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 7533), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XV/81/2015
Rady Gminy Poronin z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty
targowej i sposobu poboru (Dz.U. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 8280).
Tekst jednolity Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Stanisław Staszel
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy Poronin
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

UCHWAŁA NR XIV/69/2015
RADY GMINY PORONIN
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust 1. art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art.
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.
zm.) z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735) - Rada Gminy Poronin
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Gminy Poronin:

1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2.
Na terenie Gminy Poronin wprowadza się opłatę targową.
§ 3.
1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Poronin w następującej
wysokości:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra - 3 zł;
2) przy sprzedaży:
a) z wozu konnego, ciągnika rolniczego z przyczepą - 5 zł,
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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b) z samochodu osobowego - 8 zł,
c) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 20 zł,
d) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 25 zł,

e) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony - 30 zł,
f) z przyczep, naczep, barów objazdowych - 18 zł.
1)

przy sprzedaży z: budki handlowej, wiaty, namiotu, straganu, stołów, lad, placu:
a) do 1 m2 zajmowanej powierzchni - 5 zł,
b) powyżej 1 m2 do 5 m2 zajmowanej powierzchni
- 25 zł,
2
2
c) powyżej 5 m do 15 m zajmowanej powierzchni - 30 zł,

d) powyżej 15 m2 do 30 m2 zajmowanej powierzchni - 35 zł,
e) powyżej 30 m2 zajmowanej powierzchni - 40 zł.
2. Przy ustalaniu opłaty targowej z pkt 3 wielkość opłaty nalicza się za każdy rozpoczęty metr
kwadratowy zajmowanej powierzchni.
3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.
4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą.
§ 4.
1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poronin Nr 59 8821 0009
0000 0000 1339 0031 lub w kasie Urzędu Gminy Poronin, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5.

1 Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
2 Pobór opłaty w drodze inkasa dokonują sołtysi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

w sołectwie Bustryk Józef Rafacz,
w sołectwie Małe Ciche Stanisław Kułach,
w sołectwie Murzasichle Adam Pawlikowski,
w sołectwie Nowe Bystre Stanisław Kula,
w sołectwie Suche Jan Gut,
w sołectwie Stasikówka Maria Kalata,
w sołectwie Poronin Stanisław Gąsienica-Wawrytko
8) w sołectwie Ząb Andrzej Lassak.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% zainkasowanych kwot.
4. Inkasenci pobierający opłatę targową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu
Gminy Poronin, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 6.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/223/2009 Rady Gminy Poronin z dnia
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru.
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§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Stanisław Staszel

