
UCHWAŁA NR XVII/144/15
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /Dz.U.2015.1515 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. 2014.849 z późn.zm. / oraz art. 47 §4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015.613 z późn. zm.)  Rada Miejska w Jędrzejowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

§ 2. Niniejsza uchwała:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 3. 1. Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Stawki, o których mowa w ust.1, nie mogą przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt 1. lit.a 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

§ 5. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na 
targowisku.

§ 6. 1. Pobór opłaty targowej powierza się gminnej jednostce organizacyjnej „Administracja i Obsługa” 
z zastrzeżeniem ust.2.

2. Pobór opłaty na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową powierza się Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie.

3. Wpływy z tytułu opłat targowych podmioty wymienione w ust. 1 i 2 przekazują w całości do budżetu 
Gminy Jędrzejów, najpóźniej dnia następnego po dniu pobrania opłaty.

4. Pobór opłaty targowej następuje za pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego 
zarachowania otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

§ 7. Burmistrz Miasta Jędrzejowa wykonuje bieżącą kontrolę poboru opłaty targowej.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za pobór tej opłaty
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§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń 
w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/144/15

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 14 grudnia 2015 r.

1. Sprzedaż płodów rolnych:

a) z samochodu dostawczego i ciężarowego do 3,5 T DMC lub ciągnika z przyczepą – 8,- zł.

b) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 3,5T  DMC – 14,- zł.

2. Sprzedaż z:

a) samochodu osobowego – 12,- zł.

b) przyczepy samochodowej – 12,- zł.

c) samochodu dostawczego do 1T lub ciągnika z przyczepą, busa towarowo-osobowego – 17,- zł.

d) samochodu dostawczego powyżej 1T – 20,- zł.

e) samochodu ciężarowego prowadzącego sprzedaż mebli na wydzielonym boksie- 45,- zł.

f) samochodu ciężarowego prowadzącego sprzedaż wykładzin, dywanów, rowerów, sprzętu AGD, wyrobów 
z wikliny na wydzielonym boksie – 40,-zł.

g) przy sprzedaży obnośnej z ręki – 3,- zł.

3. Sprzedaż produktów rolnych własnej produkcji /w tym ryb i kwiatów/:

a. przy sprzedaży obnośnej z ręki – 3,- zł.

b. przy zajęciu powierzchni sprzedaży do 1 m2 - 5,- zł.

c. za każdy rozpoczęty następny 1 m2 powierzchni sprzedaży – 4,- zł.

4. Sprzedaż ze stolika handlowego:

a. o powierzchni do 2 m2 – 5,- zł.

b. o powierzchni przekraczającej 2 m2 – 6,- zł.

5. Sprzedaż z namiotu, straganu lub stołu przenośnego:

a. o długości do 2 m -  12,-zł.

b. o długości powyżej 2,0 do 2,5 m – 14,-  zł.

c. o długości powyżej 2,5m do 3,0 m – 16,-  zł.

d. o długości powyżej 3,0 do 4,0 m – 20,- zł.

e. o długości powyżej 4,0 do 5,0 m -  26,- zł.

f. o długości powyżej 5 m za każdy rozpoczęty 1 m – 6,- zł.

6. Za sprzedaż pod wiatą – 14,- zł.

7. Za sprzedaż mięsa, wędlin, pieczywa oraz ryb – 27,- zł.
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