Uchwała Nr 450/LXllll201 4
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 czeruvca 2014 roku
w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta sierpca.

-

Na podstawie art' 18 ust'2 pkt 8' ań'40 ust' 1 ' art.41 ust' 1 ustawy z dnia 18 marca '1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity Dz.U. z2013r. poz' 594 z póŹniejszymi zmianami) oraz art'19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach iopłatach lokalnych (jednolity tekst Dz- U' z2010
roku Nr 95, poz.613 z pÓŹniejszymi zmianami)

Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

s1
określasię następujące dzlenne stawki opłaty targowej na terenie miasta Sierpca

l.
L.p.
1

Sprzedaż na targowisku przy

u|.

Prusa i ul. Targowej

Wyszczególnien ie zakresu opłat
Przy swzedaŻy obnośnej z ręki' kosza, skrzynki,
wiadra, itp. od osoby

stawka w zł
3,00

Przy sprzedaŻy ze stanowiska oznaczonego
numerem:
2.

2

4.
5.

b.

a) o długoścido 3 m

4,50

Przy sprzedaŻy ze stołu, za każdy metr bieŻący

4,50

stołu

Przy sprzedaży ze Stanowisk nie oznaczonych za
każdy metr bieżący

8.

4,50

za sTzedaż z obwoźnego punktu

31,00

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

13,50

gastronomicznego

b)

7.

14,00

b) za każdy następny metr bieżący stoiska

pow.

1

33,00

,5 t.

PŻy sprzedaży z samochodu osobowego z
przyczepą

PŻy sprzedaŻy z samochodu
1 ,5 t. z plzyczepą

o ładownościpow.

13,50

46,50

PŻy sprzedaŻy z ciągnika
9.

tu.

a)
b)

z przyczepą
b)

13,00

z2 pzyczepami

'19,00

Przy spzedaży z plzyczepy dwukołowej

6,00

podczas imprez
okol icznościowych' odpustów, kiermaszy

il. Za prowadzenie sprzedaży

1

Przy sprzedaży ze straganu

32,00

2.

Pzy spzedaży obnoŚnej

12,00

lll. za prowadzenie sprzedaży we wszystkich innych punktach
miasta

1.

'l'

2.
3.

Pozostałe inne punkty w mieście

30,00

s2

Terminem płatnościopłaty targowej jest dzień' w którym dokonylvana jest Sprzedaż
zaŻądza Się pobór opłaty targowej wymienionej w $ 1 w drodze inkasa.
określa się inkasenta opłaty targowej, o której mowa w ust. '1 - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej W sierpcu Spółka z o.o. oraz wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 50% kwot pobranych pzez inkasenta'

s3.

Wpłat opłaty targowej można dokonywać W kasie Uzędu Miejskiego W sierpcu, w dniu
dokony'vvani a

spzedaży.

s4.

Zwalnia się z opłaty targowej Spzedaż dokonywaną w dniu imprez okolicznościowych
w miejscach Wyznaczonych pzez Gminę Miasto Sierpc

s5.

Uchyla się Uchwałę nr 437lLxlll2014 Rady Miejskie1 Sierpca
w sprawie opłaty targowe.j na terenie miasta Sierpca.

z dnia 28 maja 2014 loku

s6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
iwchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia'

PRZEW DNlczĄcY
IEJ
RADY
Marek Chrzan wski

