
 

 

UCHWAŁA NR XVII/105/15 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), art. 47 § 4 a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP.2015.735), 

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku oraz 

w miejscach gdzie prowadzona jest sprzedaż na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, 

1) przy sprzedaży na targowiskach wyznaczonych przez gminę: 

a) sprzedaż na stoisku o powierzchni do 20 m2 - 15,00 zł 

b) sprzedaż na stoisku o powierzchni do 30 m2 - 18,00 zł 

c) sprzedaż na stoisku o powierzchni powyżej 30 m2 - 20,00 zł 

d) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, przyczepy, straganu, lady - 20,00 zł 

e) przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, torby, wiadra, pojemnika - 3,00 zł. 

2) przy sprzedaży na pozostałym terenie: 

a) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, przyczepy, straganu, lady - 50,00 zł 

b) przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, torby, wiadra, pojemnika - 3,00 zł. 

§ 3. 1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

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

3. Inkasentem opłaty targowej jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Piwnicznej-

Zdroju. 

4. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% zainkasowanych kwot. 
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5. Pobrane kwoty opłaty targowej, inkasent zobowiązany jest wpłacić w terminie do 10-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc ubiegły, na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój lub do kasy Urzędu. 

6. Na pobrana opłatę targową inkasent wydaje pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/100/08 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.   

  

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 

 

 

Jan Toczek 
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