
 

 

UCHWAŁA NR XV/138/2015 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.,Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1515z późn.zm) i art. 15 ust. 1 i art.19 pkt 1 lit. A i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach  lokalnych /tekst jednolity: (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 849 z 2015, poz. 528, poz. 699, poz. 

774, poz. 1045 z późn. zm), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.613;, poz. 699, poz. 978, poz. 1197z późn. zm), zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bukowina Tatrzańska wprowadza opłatę targową, określa wysokość 

stawek opłaty targowej, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, zarządza pobór 

opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za 

inkaso. 

§ 2. Na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. 1) Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej – dokonujących sprzedaży na terenie gminy Bukowina Tatrzańska 

wynoszą: 

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki   3,00 zł 

2. przy sprzedaży z wozu konnego     6,00 zł 

3. przy sprzedaży ze stołu, straganu     6,00 zł 

4. przy sprzedaży z przyczepy  ciągnika rolniczego   6,00 zł 

5. przy sprzedaży z samochodu osobowego, ciężarowe 9,00 zł  

6. przy sprzedaży z przyczep, naczep barów objazdowych 9,00 zł 

7. przy sprzedaży z budki handlowej, wiaty, namiotu 9,00 zł  

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuję 

się stawkę wyższą. 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej, jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6. 1) Opłaty targowe pobiera się w drodze inkasa  bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. 

2) Na inkasentów wyznacza się: 

1. Marka Plucińskiego      Pesel: 72011100318 

2. Andrzeja Łukaszczyka  Pesel: 84081518072 

3. Józefa Wojtasa              Pesel: 66011601498 
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3) Ustala się wynagrodzenie inkasentów o których mowa w § 6 pkt 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 

50% pobranych kwot. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, za okresy miesięczne, 

w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy - Tatrzański Bank Spółdzielczy 

w Bukowinie Tatrzańskiej numer konta: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 lub w kasie Urzędu Gminy 

Bukowina Tatrzańska. 

§ 7. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru, uchwała Nr XXV/183/2012 Rady 

Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina 

Tatrzańska nr XV/102/2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania, nr 

XXVII/195/2012 z dnia 29 listopada 2012r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr 

XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej 

pobierania oraz uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2014r. o zmianie 

uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia 

wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania (Dz. U. województwa małopolskiego z 2011 nr 

566 poz. 6165) zmieniona uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr XXV/183/2012 z dnia 26 października 

2012r. ogłoszona Dz. U. województwa małopolskiego z 2012r. poz. 5518 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 

  

Przewodniczący  Rady Gminy 

 

 

Władysław Piszczek 
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