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UCHWAŁA NR XL/340/2013
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613) oraz pkt 4 lit. a Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2013r. / M.P. z 2012 roku Nr 587 / Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, tj. na wszystkich miejscach
zajętych pod handel.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej:
a) z samochodu osobowego - 14,00 zł.
b) z samochodu dostawczego do 2t lub z przyczepy ciągnikowej - 20,00 zł.
c) z samochodu dostawczego powyżej 2t - 25,00 zł.
d) z samochodu dostawczego powyżej 2t z przyczepą i meblowozu - 28,00 zł.
2) przy sprzedaży obnośnej z ręki , kosz, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru - 4,00 zł.
3) przy sprzedaży ze stoiska lub budki przenośnej o szerokości:
a) do 1,5 m - 8,00 zł.
b) do 3 m - 14,00 zł.
c) do 6 m - 20,00 zł.
d) powyżej 6m- 20,00 zł plus 6,00 zł za każdy następny metr
4) Za sprzedaż z samochodu uważa się również sprzedaż prowadzoną przed samochodem na szerokości
nie przekraczającej szerokości samochodu, a w przypadku sprzedaży mebli na szerokości lub długości
samochodu.
§ 3. Opłaty targowe w innych miejscach niż zorganizowany plac targowy ustala się w wysokości opłat
przewidzianych w §2 uchwały.
§ 4. Pobór opłaty targowej na zlokalizowanym przez gminę targowisku lub innych miejscach handlu
powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.
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§ 5. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.
§ 6. Za pobór opłaty targowej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanych kwot dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/225/2012 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej
poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2012 rok Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012 roku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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