
Uchwała Nr XII /71/15 

Rady Gminy Krzeszów  

z dnia 30 grudnia 2015 r.  

 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz 

terminów płatności, wysokości stawek  i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa  

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 1515/  i art. 19 pkt 1 i pkt 2  

w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

/Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm./ 

                                             Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1.Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Krzeszów 

2. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży  wynosi: 

1) od sprzedaży obnośnej z wózka ręcznego, ręki, kosza, roweru, wiadra, skrzynki oraz  

    ze stoiska własnego:   

    a) artykułów spożywczych i artykułów rolnych  – 4 zł.  

    b) artykułów i towarów przemysłowych   – 5 zł.  

2) od sprzedaży ze stoiska do 3 mb artykułów spożywczych i artykułów rolnych   – 4 zł,    

    oraz 4 zł za każde następne stoisko  

3) od sprzedaży ze stoiska do 3 mb artykułów i towarów przemysłowych – 5 zł.  

    oraz 5 zł za każde następne stoisko  

 

§ 2 

Przy sprzedaży artykułów mieszanych stosuje się opłatę dotycząca artykułu  o wyższych 

stawkach  

 

§ 3 

Obowiązek z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do dokonania sprzedaży. 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 

zobligowane są do uiszczania opłaty targowej z chwilą wezwania przez inkasenta do jej 

uregulowania. Opłatę targową pobiera się w gotówce w dniu sprzedaży  

 

§ 4 

1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa  

2. Pobór opłaty targowej powierza się Gminnemu Zakładowi Sportu i Rekreacji „Błękitny  

    San” w Krzeszowie  

3. Za pobór opłaty targowej inkasent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 50 %  

    zainkasowanych kwot  

 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr XI /65/15 Rady Gminy Krzeszów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,  

wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego  


