
UGHWAŁA Nr 437 tLXllt2O1 4
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 28 maja 2014r.
w sprawie' opłaty targowej na terenie miasta Slerpca'

!:_l:9*"y,: art.. 18 ust.2 pkt B, art.4o ust. 1 , art.41 ust.1 ustawy z dnia 18 marcao sanorządzie gminnvrr {tekst iednolity Dz U' z 2a13, poi'-s,sł. pÓzń ejszym, .ńi"."'łLlstawy Z o^ia 12 StycŻnia 199ł roku ó podatkach iopjui".1-, 'o1"'nrch {ednollty tekst Dz'rok-.Nr-95' paz' 613 z pÓzniejszym znianami7
Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

1990 roku
oraz art.19
U. z 201A

s1
okreŚla się następujące stawki opłaty targowej na terenie targowisk' którymj są targowiskoprzy ul. Prusa itargowisko przy ul_ Taigowó1 w śierpcu'- 

-

l' Sprzedaż na targowisku

Wyszczególnien ie zakresu opłat

Przy 
'sprzedazy 

obnoŚnej z ręki' kosza' skrzynki'
wiadra, ltp. od osoby

Plzy sprzedaŻY ze stanowiska oznaczonego
n umerem i

a) o długości do 3 m
b) za kaŻdy następny metr biezący stoiska

Przy sprzedaŻy ze stołu, za kaŻdy metr biezący
stołu

Przy sprzedazy ze stanowisk nie oznaczonych za
kazdy metr biezący

Za sprzedaŻ z obwoŹnego punktu
g ast ro n om icz n eg o

Przy sprzedaŻy z samochodu o ładowności
a) do 1,5 t.

b) pow. 1,5 t.

Przy sprzedaŻy z samochodu osobowego z
przy czepą

Przy sprzedazy z samochodu o ładowności pow.
1 '5 t' Z przyczepą

Przy sprzedaŻy z ciągnlka
a) z przyczepą
b) b) z 2 przyczepami



Przy sprzedaŻy z pŻyczepy dwukołowej

opłaty przy rezerwacji stanowisk oznaczonych
Rezerwacja miesięczna na stanowisko oó e m

Przy rezerwacji opłata dzienna zakaŻdy dzień

Za pro.wadzenie sprzedaży podczas imprez
okolicznościowych, odpustów, kiermaszy

Przy sprzedaŻy ze straga n U

P rzy sprzedaży obnośnej

lll. Za prowadzenie sprzedaży 
T,x.i;'"r*'"n

innych punktach

Pozostałe inne punkty w mieście

a,/

1 ,::::i=^::1obor oołat targowych wymienionych W s' 1 punkty l'll W drodze inkasa'z' UKresla slę inkasenta opłat 
'targowych, o których 'J"" * usf' 1 - Zakład oospooarłiKomunaInej i Mteszkanlowej w-Sieipcu spółka z'o'o. oru, wynagrodzenie za inkasow wysokości 50% kwot pobranych pŻez inkasenta'

s?
określa się pobór opłat targowych^'. o ttórycń i o*u * s. 1 punkt lll W formie Wnoszenia ichW kasie urzędu Miejskieoo w Sierpcu-lub W ka;ie' zjkłaou G""ń";;łi li;i]-'nurn"',i Mieszkaniowe1 w Sierpcu Spóła z o.o'

E4
okreś|a się termin płatności opłat targowycń najpózniej na czas rozpoczęcla wykonywaniaczynności podlegającej opłacie.

Wprowadza się zwolnienia od opłat trrgo*yJr,5.pr..o"zy
I lnnych. 

.Wydarzeń organizowan ycn prźez'G'i;ę M;;;i"
Gminy Miasto Sierpc.

E6
UchyIa się Uchwałę nr 343/XXXl'X/201o Radi liłi"1.t iuj z dnia 18 marca 2010 Toku W sprawleusta|enia dziennej stawki opłaty targowej nu i"r"ni" -i""tu siuró"u 

- ' 
v'\u 'v oPl(

Y:ly"]: podlega ogłosz9"i: 
^Y'^?.1i::,!iłsu7 

ul..ęoo*y' Województwa MazoWjeckiegol Wchodzl W zycie po .14 dniach od daty ogłoszenia'

dokonywanej w miejscach imprez
Sierpc i jednostki organizacyjne

PRZEWO NlczĄcY
EJ,sKIEJRADY M

Marek nowski


