
UCHWAŁA NR XIII/96/2015
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.), art.15 art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.), Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem 
uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat targowych:

1. Przy sprzedaży zwierząt hodowlanych od każdej sztuki:

a) konie i bydło powyżej 2 lat - 10,00zł

b) trzoda chlewna powyżej 6 m-cy do 2 lat, jałowizna, cielęta, źrebięta do 2 lat - 7,80zł

c) trzoda chlewna do 6 m-cy oraz owce, kozy bez względu na wiek - 6,10zł

2. Przy sprzedaży innej niż określona w pkt. 1 dokonywanej:

a) z wozu konnego i ciągnikowego - 6,10zł

b) z samochodu, platformy, przyczepki samochodowej o ładowności 1,5 tony - 27,00zł

c) z samochodu – platformy, przyczepy samochodowej i ciągnikowej o ładowności powyżej 1,5 ton - 34,20zł

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. od osób sprzedających:

a) nabiał, ptactwo, drobne zwierzęta domowe, owoce, warzywa, jagody, kwiaty - 2,70zł

b) artykuły przemysłowe - 10,00zł

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru - 3,40zł

5. Przy sprzedaży innych artykułów złożonych na placu niezależnie od branży z wyjątkiem sprzedaży 
określonej w pkt. 1-4 za 1 m2 pow. zajętego placu - 7,80zł nie więcej niż 758,47zł

6. Przy sprzedaży ze straganu na targowisku - 21,50zł

§ 2. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/108/2011z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem

Tomasz Gabryś
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