
 

 

UCHWAŁA NR V/31/2015 

RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 23 lutego 2015 roku 

w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

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

gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. A, pkt 2 ustawy z dnia 

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

Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę targową na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia w kwocie: 

- za handel z ręki i kosza 6,00zł  dziennie 

- za handel ze stoiska 12,00zł  dziennie 

- za handel z wozów, pojazdów, strzelnic 17,00zł dziennie 

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

2. Ustala się inkasentów opłaty targowej oraz wysokość wynagrodzenia dla inkasentów w formie prowizji 

od zebranych kwot w następujący sposób: 

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko Zamieszkały/a Prowizja [%] 

1 Czubrowice Marian Dziwak – sołtys Czubrowice 15 % 

2 Gotkowice Krystyna Kiełkowicz – sołtys Gotkowice 15% 

3 Jerzmanowice Stanisław Szlachta – sołtys Jerzmanowice 15% 

4 Łazy Marek Tucharz - sołtys Łazy 15% 

5 Przeginia Barbara Rogóż Przeginia 15% 

6 Racławice Henryk Babiuch – sołtys Racławice 15% 

7 Szklary Edward Papiż - sołtys Szklary 15% 

§ 3. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest inkasentom w kasie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia lub 

na rachunek bankowy w terminie do 26 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata 

zainkasowanych przez inkasenta kwot. 

2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać niezwłocznie na rachunek Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pobrania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
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§ 5. Tracą moc uchwały Nr: XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22 października 

2012 r., w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz Nr: XXXI/156/2012 Rady Gminy 

Jerzmanowice – Przeginia z dnia 19 listopada 2012 r., w sprawie: o zmianie uchwały Nr XXX/146/2012 Rady 

Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22 października 2012 roku, w sprawie wysokości opłaty targowej, 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

Robert Bąbka 
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