
UCHWAŁA NR XXXII/180/2013
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz 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), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1) Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowisku miejskim przy ul. 
Parkowej, w wysokości: 

a) od sprzedaży obnośnej dokonywanej z ręki, kosza, wiadra, wózka, roweru itp. – 11 zł

b) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących do 5m2 powierzchni targowiska – 21 zł

c) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących powyżej 5m2 do 10m2 powierzchni targowiska – 31 zł

d) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących powyżej 10m2 za każdy następny rozpoczęty 1m2 
powierzchni targowiska - 2 zł, z tym, że stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy 
stawki w wysokości 764,62 zł.

2) Przez sprzedaż ze stanowiska należy rozumieć sprzedaż z ziemi, stolika, straganu, namiotu, przyczepy, 
samochodu, wozu itp.

§ 2. Opłacie targowej podlega zajęcie powierzchni targowiska zarówno pod ekspozycję towarów jak i zaplecze 
magazynowe, w tym ustawienie przy stanowisku samochodu, przyczepy itp. 

§ 3. 1) Opłatę targową pobiera się w dzień sprzedaży, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim. 

2) Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa. 

3) Szacowania powierzchni stanowiska handlowego oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Pan 
Kazimierz Grzenia, z którym Burmistrz Miasta zawiera umowę cywilnoprawną, za wynagrodzeniem 
prowizyjnym w wysokości 12% od zainkasowanych kwot opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/61/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej oraz zasad jej poboru. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Mirosław Ossowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 
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1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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