Uchwała Nr XXII / 347 / 2008
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15,
art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (Dz.U.
z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Targowiska miejskie prowadzone przez Gminę Miasta Dębica
§ 1.
Wysokość dziennych stawek opłaty targowej, pobieranych od osób dokonujących
sprzedaŜy artykułów rolno-spoŜywczych i przemysłowych na wyznaczonych do tego
targowiskach, róŜnicuje się ze względu na sposób sprzedaŜy i wielkość zajmowanej
powierzchni.
§2.
Ustala się wysokość stawek dziennych opłat targowych pobieranych na targowiskach
miejskich przy ul. Kraszewskiego w Dębicy:
1.
2.
3.
4.
5.

z ręki, kosza, wiadra
za 1 m2 zajmowanej powierzchni
za samochód osobowy
za samochód dostawczy do 1t
za samochód dostawczy od 1t-3,5t

1.50 zł
4.00 zł
19.00 zł
22.00 zł
25.00 zł

6. za samochód dostawczy powyŜej 3,5t

30.00 zł

§ 3.
Stawki opłat targowych o których mowa w § 2 zawierają naleŜność za korzystanie
z urządzeń targowych z uwzględnieniem kosztów obsługi targowiska.

§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty targowej:
1) Szczepanik Henryk

3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15 % od zainkasowanej sumy z opłat
targowych.
4. Inkasenci, pobierający opłatę targową, zobowiązani są wydać pokwitowanie
stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty.

ROZDZIAŁ II

Targowiska prowadzone przez innych przedsiębiorców
na terenie Gminy Miasta Dębica
§5.
Ustala się wysokość stawek dziennych opłat targowych pobieranych na placach
targowych prowadzonych przez innych przedsiębiorców na terenie miasta Dębica:
1.
2.
3.
4.

za 1 m2 zajmowanej powierzchni
za samochód osobowy
za samochód dostawczy do 1t
za samochód dostawczy od 1t-3,5t

5.00 zł
20.00 zł
25.00 zł
30.00 zł

5. za samochód dostawczy powyŜej 3,5t

35.00 zł

§6.
1. Opłatę targową na placach prowadzonych przez innych przedsiębiorców pobierają
inkasenci, którzy zobowiązani są wydać pokwitowanie stwierdzające wysokość
uiszczonej opłaty.
2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty targowej:
1) Szczepanik Henryk
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15 % od zainkasowanej sumy
wpływów uzyskanych z opłat targowych.
§7.
NiezaleŜnie od stawek opłat przewidzianych w §5 do uchwały prowadzący targowisko
moŜe pobierać dodatkowo naleŜności za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne
świadczone przez siebie usługi w wysokości ponoszonych kosztów.

ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe

§8.
1. Od osób dokonujących sprzedaŜy (prowadzących handel) w innych miejscach niŜ
wyznaczone do tego targowiska pobiera się opłaty targowe w następującej wysokości:
1) z ręki, kosza, wiadra
2.00 zł
2) przy sprzedaŜy związanej ze świętami m.in. Świętem Zmarłych,
BoŜym Narodzeniem, Wielkanocą oraz sprzedaŜy sezonowej −12,00 zł./1m2
2. Osoby, które uzyskują zezwolenie na prowadzenie sprzedaŜy w innych miejscach na
terenie Gminy Miasta Dębica, niŜ wydzielone do tego targowiska, zobowiązane są do
uiszczania opłaty targowej.
§9
Traci moc Uchwała Nr XXIV/268/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 października
2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej na targowiskach
w Dębicy zmienionej Uchwałą Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 lutego
2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
6 października 2000r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej
na targowiskach w Dębicy.
§10.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§11.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń
na terenie miasta Dębicy.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

