
UCHWAŁA NR 283/LI/14
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Szczuczyn w następującej wysokości:

1) od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) koni, krów, owiec, trzody chlewnej powyżej 6 miesięcy - 10,00 zł,

b) trzody chlewnej do 6 miesięcy - 5,00 zł;

2) od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z:

a) samochodu osobowego i samochodów dostawczych o ładowności do 1,5 tony - 10,00 zł,

b) pozostałych pojazdów - 30,00 zł;

3) od sprzedaży biżuterii - 20,00 zł;

4) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu i stoliku za zajęcie 1 m2 - 1,50 zł;

5) od pozostałych form sprzedaży - 5,00 zł.

§ 2. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje się 
stawkę wyższą.

§ 3. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży określonej w § 1 bez względu na ilość 
wystawionych sztuk lub ilość zajętej powierzchni do sprzedaży nie może przekroczyć maksymalnej dziennej 
stawki opłaty targowej w kwocie 767,68 zł.

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

§ 5. 1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa oraz w innych formach przewidzianych przez prawo.

2. Powierza się pobór inkasa Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Szczuczynie.

§ 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych i odprowadzonych kwot.

§ 7. Rozliczenie i wpłata zainkasowanej opłaty targowej winna być dokonywana nie później niż w terminie 
3 dni po zakończonym dniu handlowym.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 231/XXXVIII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 
4364 i poz. 4686).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 
 Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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