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UCHWAŁA NR XLIII/ 199/ 2013
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 19, pkt. 1, lit „a" ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr
96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.
1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się za każdy dzień sprzedaży w następującej wysokości:
1) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z samochodu - 4,50 zł,
2) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z furmanki - 4,50 zł,
3) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z wózka ręcznego - 4,50 zł,
4) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców ze skrzynki - 4,50 zł,
5) sprzedaż kwiatów z samochodu - 4,50 zł,
6) sprzedaż kwiatów z furmanki - 4,50 zł,
7) sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego i inne) 10,50 zł,
8) sprzedaż detaliczna mięsa i jego przetworów oraz art. spożywczych - 13,00 zł.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 zł dziennie.
§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w § 1, które są podatnikami podatku od
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i ustala się, że funkcję inkasenta wykonywał
będzie kasjer Urzędu Gminy w ramach obowiązków służbowych bez dodatkowego wynagrodzenia za inkaso.
2. Opłata podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Z chwilą wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/ 136/ 2012 Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Juszczak

