UCHWAŁA NR 84/XIV/16
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o stanowisku handlowym należy przez to rozumieć:
1) stragan bez zadaszenia,
2) stragan z zadaszeniem,
3) namiot,
4) inna konstrukcja z której lub przy wykorzystaniu której prowadzona jest sprzedaż,
5) zespół obiektów, o których mowa w § 1 pkt 1) – 4).
§ 2. 1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy sprzedaży i rodzaju sprzedawanych towarów.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
§ 3. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży, w zależności od formy sprzedaży
i rodzaju sprzedawanych towarów:
1) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton .........................................................

– 30,00 zł,

2) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton z przyczepą ....................................... – 50,00 zł,
3) z samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton .................................................................

– 25,00 zł,

4) z samochodu osobowego z przyczepką ................................................................................

– 25,00 zł,

5) z samochodu osobowego ....................................................................................................

– 20,00 zł,

6) ze stanowiska handlowego do 6 m długości ..........................................................................

– 25,00 zł,

7) ze stanowiska handlowego do 12 m długości ........................................................................

– 40,00 zł,

8) ze stanowiska handlowego do 18 m długości ........................................................................

– 50,00 zł,

9) ze stanowiska handlowego powyżej 18 m długości ...............................................................

– 60,00 zł,

10) ze stołu przy utwardzonym przejściu ..................................................................................

– 25,00 zł,

11) z ręki, koszyka, skrzynki i wózka ........................................................................................

– 5,00 zł,

12) płodów rolnych z samochodu osobowego, osobowego z przyczepką, przyczepy rolniczej, wozu – 5,00 zł,
13) z autobusów i baro-autobusów ..........................................................................................

– 40,00 zł,

14) wyrobów jubilerskich .......................................................................................................

– 20,00 zł,

15) w inny sposób niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1) - 14) ......................................................

– 50,00 zł,

§ 4. 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu oraz
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w
wysokości 10% pobranych opłat targowych.
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4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
pobierają opłaty targowe w ramach obowiązków pracowniczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie za inkaso będzie płatne przelewem na rachunek Przedsiębiorstwa Robót Komunlanych
FARE w Ciechanowcu w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Miejskiego.
§ 6. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 196/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Eugeniusz Święcki
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