UCHWAŁA NR XIII/199/2015
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
Z DNIA 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 15 ust.1, art. 19 pkt. 1 lit a i pkt.2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze
zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z
2015 r. poz.613 ze zm.) zarządza się co następuje:
§1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Starym Sączu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie
dla inkasentów.
§2. Na terenie Gminy Stary Sącz wprowadza się opłatę targową.
§3. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej – jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
1) terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2) Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są kwity opłaty targowej będące drukami
ścisłego zarachowania wydane przez Urząd Miejski w Starym Sączu.
3) W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Inkasentami opłaty targowej są:
1) na targowisku „Rynek Maślany”i pozostałych miejscach w których jest prowadzony handel –
Pani Małgorzata Pawlik,
2) na targowisku „Wielki Wygon” - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
2. Inkasentowi -Pani Małgorzacie Pawlik przysługuje wynagrodzenie za inkaso opłaty
targowej w wysokości 25 % od zainkasowanej kwoty.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/356/2012 Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty

targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/199/2015
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 30.11.2015 r.
TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ OD OSBÓB
DOKONUJĄCYCH SPRZEDAŻY NA TARGOWISKACH W STARYM SĄCZU

L.p. Sposób sprzedaży i rodzaj towaru Jednostka miary

1

2

1.

Sprzedaż zwierząt

3

Dzienna stawka
opłaty targowej w
złotych
4

od sztuki

1.1 konie, żrebięta

10,00

1.2 bydło dorosłe

6,00

1.3 trzoda chlewna, cieleta

3,00

1.4 prosięta, kozy, owce,barany

2,00

1.5 domowych: króliki i inne
sprzedawane w paczkach, w
klatkach, w skrzynkach i w tym
podobnych

od skrzynki,
od paczki,
od klatki

1.6 ptactwo domowe i inne sprzedawane
w paczkach w skrzynkach w
klarkach i w tym podobnych
2.

4,00

3,00

Sprzedaż z wozu,z pojazdów
od wozu,
mechanicznych, przyczep, naczep, od pojazdu,
platform:
przyczepy,
od naczepy,
platformy

2.1 Artykułów spożywczych,płodów
rolnych, art. przemysłowych,
owoców, warzyw, kwiatów,
nasion,sadzonek i runa leśnego o
dmc do 3,5 tony

10,00

2.2 Artykułów spożywczych,płodów
rolnych, art. przemysłowych,
owoców, warzyw, kwiatów, nasion,
sadzonek i runa leśnego o dmc
powyżej 3,5 tony

15,00

3.

Sprzedaż z użyciem
stołów,zadaszeń, i nie zadaszonych
straganów, namiotów lub
od 1 metra
bezpośrednio z powierzchni placu:

3.1 artykułów spożywczych, płodów
rolnych, owoców, warzyw, kwiatów
nasion, sadzonek oraz runa leśnego

3,00

3,2 Artykułow przemysłowych i
wyrobów rzemieślniczych
4.
4.1

5,

Sprzedaż obnośna z ręki, kosza,
wiadra, wózka

4,00
od
sprzedającego

Artykułów spożywczych płodów
rolnych, owoców ,warzyw, kwiatów,
nasion, sadzonek i runa leśnego
Sprzedaż artykułów „ Mała
Gastronomia”

5.1 przy sprzedaży z samochodu,
przyczepy samochodowej lub
campingowej

2,00
od pojazdu ,
przyczepy
20,00

