UCHWAŁA NR XLVI/266/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 15, art. 19, pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co

n a s t ę p u j e:

§1
Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej, które w zależności od rodzaju
i sposobu handlu wynoszą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5 ton
sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 do 5 ton włącznie
sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton włącznie
sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo – towarowego oraz przyczepy
sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości powyżej 1 mb
sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości do 1 mb włącznie
sprzedaż z ręki, koszyka, wiadra, stolika rozkładanego
sprzedaż przez rolników indywidualnych zwierząt hodowlanych i rzeźnych
(bez względu na ilość zwierząt do sprzedaży i rodzaj transportu)
9) sprzedaż prowadzona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie skupu i sprzedaży zwierząt hodowlanych i rzeźnych (bez względu
na ilość zwierząt i rodzaj transportu)

20,00 zł
12,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
6,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
80,00 zł

§2
Opłata targowa pobierana jest w gotówce za każdy dzień sprzedaży przez inkasenta, który
uiszczającym opłatę wydaje pokwitowanie.
§3
1. Wpływy z tytułu zbieranych opłat targowych stanowią dochód budżetu gminy.
2. Wpłaty z tytułu opłaty targowej przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Frysztak lub wpłacane są do kasy urzędu w terminie 30 dni od dnia ich inkasa.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Ustala się wzory dowodów wpłat opłaty targowej, określone w załączniku do niniejszej
uchwały.

§5
Inkasentami opłaty targowej są:
1) na targowisku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – GOSiR we Frysztaku
2) w pozostałych miejscach na terenie Gminy Frysztak, w których prowadzony jest handel –
Gminna Spółdzielnia „SCh” we Frysztaku.
§6
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej należne inkasentowi w wysokości 20 %
zainkasowanej opłaty.
§7
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§8
Traci moc uchwała Nr XIV/76/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

