UCHWAŁA NR XIII/95/15
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./ oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1) lit. a i pkt.
2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)
Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Bystra – Sidzina.
2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Bystra Sidzina:
1) przy sprzedaży detalicznej z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy, naczepy, wozu - 20,00
zł.
2) przy sprzedaży detalicznej z samochodu osobowego - 15,00 zł.
3) przy sprzedaży w innych formach, niż określone w pkt. 1) i 2), zajmującej:
a) nie więcej niż 3 m2 powierzchni - 15,00 zł.
b) powyżej 3 m2 powierzchni - 5,00 zł za każdy kolejny zajmowany metr kwadratowy powierzchni.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Mieczysława Półkoszka – pracownika Urzędu Gminy BystraSidzina.
3. Opłatę targową pobiera się dziennie, przy czym inkasent zobowiązany jest wydać wpłacającemu
urzędowe pokwitowanie pobranej opłaty.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25 % od zebranych kwot opłaty targowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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