
 

 

UCHWAŁA NR XII/94/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 29 października 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy, z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jedn.  Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) i art. 15 ust. 1 , art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy 

, z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach loklanych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm. ) 

art. 47 § 4a ustawy, z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. 

zm. ) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Alwerni: 

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. Na terenie Gminy Alwernia wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. 1. Na terenie Gminy Alwernia ustala się dzienne stawki opłaty targowej, w wysokości: 

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, „siatki”, wózka ręcznego, roweru - 2,50 zł, 

2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, stoiska, pojazdu samochodowego, przyczep i naczep oraz pawilonów, 

kiosków i kontenerów, które nie spełniają kryteriów do uznania za budynek -10,00 zł. 

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

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

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej powierza się: 

1) w mieście Alwernia - Pan Paweł Kaczówka oraz OSP w Alwerni 

2) w Sołectwie Brodła - sołtys Pan Kazimierz Kowalik 

3) w Sołectwie Grojec - sołtys Pan Jacek Gocał 

4) w Sołectwie Kwaczała - sołtys Pan Mirosław Zieliński 

5) w Sołectwie Mirów- sołtys Pan Jan Brzezoń  

6) w Sołectwie Nieporaz - sołtys Pan Jerzy Kulczyk 
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7) w Sołectwie Okleśna - sołtys Pan Jan Jarząbek 

8) w Sołectwie Podłęże - sołtys Pani Wiesława Jakóbik 

9) w Sołectwie Poręba Żegoty - sołtys Pani Ewa Pasierbek 

10) w Sołectwie Regulice - sołtys Pan Jan Lizończyk 

11) w Sołectwie Źródła - sołtys Pan Alojzy Berny. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% 

pobranej kwoty. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na 

wartość pobranej kwoty z naniesioną datą wystawienia. 

5. Inkasent pobierjący opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5-tego każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Alwerni. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr X/65/2014  Rady Miejskiej 

w Alwerni, z dnia 31 października 2014 roku w sprawie opłaty targowej z późn. zm. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni. 

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

Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r. 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

 

 

mgr Tomasz Tomaszewski 
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