U C H W A Ł A Nr XLIV/303/2014
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie: stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. 2013. 594 j.t. z późn. zm./ i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ uchwala się co następuje:
§ 1.
I. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej za sprzedaŜ:
1. ze stoiska, straganu, namiotu płodów rolnych oraz innych towarów
handlowych – za 1 m 2 zajętej powierzchni
z tym, Ŝe wysokość dziennej opłaty nie moŜe przekroczyć 757,79 zł
2. z samochodu o ładowności do 1 tony włącznie
- płodów rolnych
- pozostałych towarów handlowych
3. z samochodu o ładowności powyŜej 1 tony
- płodów rolnych
- pozostałych towarów handlowych
4. z ręki, kosza i skrzynki

4,00 zł

7,00 zł
15,00 zł
9,00 zł
19,00 zł
3,00 zł

II. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej za sprzedaŜ podczas
odpustów, kiermaszy, imprez okolicznościowych:
1. ze straganu, stoiska, namiotu, samochodu
- w zakresie małej gastronomii
- mebli, sprzętu AGD, sprzętu rolniczego
- płodów rolnych oraz pozostałych towarów handlowych
2. z ogródków piwnych
3. z ręki, koszyka
4. usług rozrywkowych / np.; karuzela, strzelnica i inne/

160,00 zł
61,00 zł
16,00 zł
210,00 zł
6,00 zł
160,00 zł

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej określonej w § 1 pkt. I w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej ustanawia Gminny Klub Sportowy „Orzeł” w Wierzbicy
w imieniu którego działać będą osoby upowaŜnione i zaakceptowane przez
Zarząd Klubu.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 70 % zebranej kwoty.
4. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania inkasa z opłaty targowej będą ustalone
w umowie zawartej z inkasentem.

§ 3.
Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych przepisach
za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę
prowadzącą targowicę.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XIV/108/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie opłaty targowej .
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

