UCHWAŁA NR XII/82/2015
RADY GMINY FRYSZTAK
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
849 z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)
Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Gminy Frysztak:
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.
Wprowadza się na terenie Gminy Frysztak opłatę targową.
§ 3.
Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej, które w zależności od rodzaju i sposobu handlu
wynoszą:

sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5 ton

20,00 zł

sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 do 5 ton włącznie

12,00 zł

1)
2)
sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton włącznie

9,00 zł

sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo – towarowego oraz przyczepy

7,00 zł

sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości powyżej 1 mb

6,00 zł

sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości do 1 mb włącznie

3,00 zł

sprzedaż z ręki, koszyka, wiadra, stolika rozkładanego

2,00 zł

3)
4)
5)
6)
7)
sprzedaż przez rolników indywidualnych zwierząt hodowlanych i rzeźnych (bez
8) względu na ilość zwierząt do sprzedaży i rodzaj transportu)
sprzedaż prowadzona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
9) skupu i sprzedaży zwierząt hodowlanych i rzeźnych (bez względu na ilość zwierząt
i rodzaj transportu)
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§ 4.
Opłata targowa pobierana jest w gotówce za każdy dzień sprzedaży przez inkasenta, który uiszczającym opłatę
wydaje pokwitowanie.
§ 5.
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.
§ 6.
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 7.
Inkasentami opłaty targowej są:
1) na targowisku zlokalizowanym na terenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Frysztaku Gminna Spółdzielnia „SCh” we Frysztaku;
2) w pozostałych miejscach na terenie Gminy Frysztak, w których prowadzony jest handel – Gminna Spółdzielnia
„SCh” we Frysztaku.
§ 8.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej należne inkasentowi w wysokości 20 % zainkasowanej
opłaty.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.
§ 10.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/266/2006 Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie od
dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatek

Id: 2D944626-CDDB-4ABF-83B6-F09C48BF6536. Podpisany

Strona 2

