UCHWAŁA 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 i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2010 nr 95 poz. 613 z późn.zm), Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 1 uchwały Nr XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 24 października
2012 roku, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się opłatę targową na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia w następujących kwotach:
1) handel z ręki i kosza - 6,00 zł dziennie,
2) handel ze stoiska targowego zajmującego do 3m² powierzchni zajmowany metr kwadratowy powierzchni - 4,00 zł dziennie,

12,00 zł dziennie, a za każdy kolejny

3) handel z wozów, pojazdów, strzelnic - 17,00 zł dziennie.
2. Ustala się termin poboru opłaty na dzień, w którym prowadzona jest sprzedaż.
§ 2.
Pozostałe postanowienia w/w uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/156/2012
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 19 listopada 2012 r.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 nr 95 poz. 613 z późn.zm.) w art. 19 pkt 1 lit. a mówi, iż „Rada Gminy określa zasady ustalania i poboru
oraz terminy płatności i wysokość opłat określonych w ustawie”. Art. 19 pkt 2 tej samej ustawy mówi, iż „Rada
gminy
może
zarządzić
pobór
opłat
w drodze
inkasa
oraz
określić
inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso”. Rada gminy ustaliła wysokość opłaty targowej na terenie gminy (wg §1
uchwały).
W celu precyzyjnego określenia stawek opłat targowych, po konsultacji z Sołtysami, została określone stawki
opłat targowych za poszczególne długości stanowiska targowego (§1 projektu chwały).
Zwyczajem wieloletnie stosowanym było wyznaczanie na inkasentów sołtysów lub osób przez nich wskazanych.
Sołtysi wyrazili zgodę na pełnienie obowiązków inkasenta, bądź wskazali inne osoby, które podjęły się tych
obowiązków
(wg
§
2 uchwały).
Decydując
o poborze
opłaty
targowej
w drodze inkasa Rada Gminy może ustalić wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wynagrodzenie
to zostało ustalone w formie prowizji od zebranych kwot w wysokości 15%.
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