
UCHWAŁA NR XVII/161/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1515 ze zm.1)), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a) i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 849 ze zm.2)), 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2015r poz. 
613 ze zm3)) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Staszowie: 

1) Wprowadza opłatę targową. 

2) Określa wysokość stawek opłaty targowej. 

3) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. 

4) Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów 
oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. 

Na terenie Miasta i Gminy Staszów wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. 

Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy 
Staszów: 

1) Od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki wprowadzonej na plac targowy: 

a) bydło, źrebięta, trzoda chlewna - 5 zł, 

b) konie powyżej 2 lat - 10 zł, 

c) cielęta, owce, kozy - 3 zł, 

d) prosięta, drób, króliki - 1 zł.

2) Przy sprzedaży płodów rolnych z wozu konnego lub przyczepy - 5 zł. 

3) Przy sprzedaży płodów rolnych i innych artykułów z samochodu plus 5m2 wstawki do samochodu: 

a) o ładowności do 1 tony włącznie i osobowych - 10 zł, 

b) o ładowności powyżej 1 tony - 20 zł.

4) Przy sprzedaży warzyw, owoców, nasion, kwiatów i krzewów od zajmowanej powierzchni: 

a) do 2m2 włącznie - 5 zł, 

b) powyżej 2m2 do 15m2 włącznie - 8 zł.

5) Przy sprzedaży z torby i odzieży używanej - 10 zł. 

6) Z zastrzeżeniem pkt. 7, przy sprzedaży towarów na stanowiskach o powierzchni do 15m2 według branży: 

a) dziewiarstwo, konfekcja i obuwie - 20 zł, 

b) bednarstwo, rymarstwo, powroźnictwo, czapnictwo, garncarstwo i inne wyroby rzemieślnicze - 10 zł, 

c) sprzęt elektroniczny - 26 zł, 
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d) art. spożywcze, art. papiernicze i książki, art. przemysłowe - 10 zł, 

e) art. chemiczne i kosmetyki - 20 zł, 

f) działalność gastronomiczna - 28 zł.

7) Od sprzedaży ze szczęki typowej o wymiarach 1,80m x 2,20m plus 3m2 dostawki do szczęki - 8 zł 

8) Przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni 15m2, ze szczęki typowej o wymiarach 1,80m x 2,20m 
plus 3m2 dostawki do szczęki, opłata dodatkowa za każdy zajęty dodatkowo m2 wynosi 1 zł. 

9) Od sprzedaży mebli za 1m2 zajmowanej powierzchni - 1 zł. 

10) Od sprzedaży mięsa i wędlin w budkach - 26 zł. 

11) Od sprzedaży mięsa i wędlin z pojazdów przystosowanych do handlu - 19 zł. 

12) W przypadkach nie określonych wyżej - 12 zł.

§ 4. 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł. 

§ 5. 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 6. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna , bez 
wezwania, u inkasenta opłaty targowej, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
w Staszowie. 

§ 7. 

Pobór opłat targowych powierza się inkasentom: 

1) Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie na placu 
targowym zlokalizowanym w Staszowie przy ul. Wojska Polskiego oraz innych miejscach w których 
dokonywana jest sprzedaż z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2, 

2) Panu Markowi Sobieniak - "MARKUS" z siedzibą w Staszowie, na placu targowym przy ul. Jana Pawła II 
21.

§ 8. 

Inkaso opłat targowych odbywać się będzie poprzez wydawanie urzędowych bloczków opłaty targowej 
stanowiących druk ścisłego zarachowania. 

§ 9. 

Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją: 

1) Inkasent określony w § 7 pkt. 1 w terminie 3 dni po odbytym targu, a z innych miejsc w których 
dokonywana jest sprzedaż w terminie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2) Inkasent określony w § 7 pkt. 2 za okres od 1 do 15-go każdego miesiąca w terminie 3 dni po tym okresie, 
zaś za okres od 16-go do końca miesiąca w terminie 3 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 10. 

Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w § 7, za pobór opłaty targowej w wysokości 40% 
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
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§ 11. 

Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta określonego w § 7 pkt. 1 następować będzie w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury VAT za miesiąc poprzedni, dla inkasenta określonego w § 7 pkt. 2 nastepować będzie 
w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 13. 

Tracą moc: 

1) Uchwała Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

2) Uchwała Nr LXII/516/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

3) Uchwała Nr LXXVIII/686/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r w sprawie 
zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

4) Uchwała Nr XLI/420/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005r w sprawie poboru opłat 
targowych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

5) Uchwała Nr LXI/502/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr XLI/420/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005r w sprawie poboru opłat 
targowych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Dz.U. z 2015r poz. 1890. 
2) Dz. U. z 2015r poz.528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, 1890. 
3) Dz. U z 2015r poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1215, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/161/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Podjęcie nowej uchwały w zakresie opłaty targowej podyktowane jest obowiązującą od 1 stycznia 2016r 
zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), w szczególności nowym brzmieniem 
art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, wprowadzającym możliwość fakultatywnego zarządzenia przez 
radę gminy poboru opłaty targowej. W związku z powyższym, aby od stycznia 2016 roku możliwe było 
pobieranie opłaty targowej, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie jej wprowadzenia i ustalenia stawek 
tej opłaty. Określone w uchwale stawki nie przekraczają górnej stawki opłaty targowej. Ponadto na mocy 
art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłat lokalnych1) rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór tej 
opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Mając na uwadze 
powyższe podjęcie uchwały o treści odczytanej jest zasadne. 
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