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UCHWAŁA NR XIV/99/2015
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia sposobu jej pobierania
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku
poz. 1515), art.15 ust.1, art.19 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849, Dz.U. z 2015 r., poz. 528; Dz.U. z 2015 r., poz. 699; Dz.U. z 2015 r.,
poz. 774; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1283; Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) Rada Miejska
Węgrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza:
1. Wprowadza opłatę targową.
2. Określa wysokość stawek opłaty targowej oraz określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności
opłaty targowej.
3. Wprowadza zwolnienia od opłaty targowej.
4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za
inkaso.
§ 2. Na terenie miasta Węgrów wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) Przy sprzedaży w strefie I w miesiącach kwiecień – grudzień:
a) za 1 m2 zajmowanej powierzchni, z zastrzeżeniem pkt b, c, d i e

- 1,00 zł

b) za 1 m zajmowanej powierzchni przy sprzedaży mebli

- 0,30 zł

c) obnośnej

- 1,00 zł

d) za 2 mb straganu, stoiska

- 5,00 zł

e) mięsa w budce mięsnej

-10,00zł
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2) Przy sprzedaży w strefie I w miesiącach styczeń - marzec:
a) za 1 m2 zajmowanej powierzchni, z zastrzeżeniem pkt b, c, d i e

- 0,70 zł

b) za 1 m zajmowanej powierzchni przy sprzedaży mebli

- 0,20 zł

c) obnośnej

- 1,00 zł

d) za 2 mb straganu, stoiska

- 3,50 zł

e) mięsa w budce mięsnej

-10,00zł
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3) Przy sprzedaży w strefie II:
a) za 1 m2 zajmowanej powierzchni, z zastrzeżeniem pkt b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l

- 0,70 zł

b) za 1 m2 zajmowanej powierzchni przy sprzedaży mebli

- 0,20 zł

c) obnośnej

- 1,00 zł

d) za 2 mb straganu, stoiska

- 3,50 zł

e) mięsa w budce mięsnej

-10,00zł

f) z furmanki

- 3,00 zł

g) z przyczepy ciągnika

- 5,00 zł

h) z samochodu ciężarowego do 1t ładowności

- 5,00 zł

i) z samochodu ciężarowego powyżej 1t ładowności bez przyczepy

-10,00zł

j) z samochodu ciężarowego powyżej 1t ładowności z przyczepą

-15,00zł

k) z samochodu osobowego

- 2,00 zł

l) samochodu osobowego z przyczepą

- 3,00 zł

4) Przy sprzedaży środków transportu w strefie I i strefie II:
a) samochodu osobowego

20,00 zł za samochód

b) samochodu ciężarowego

30,00 zł za samochód

c) samochodu z przyczepą

40,00 zł za samochód

d) motocykla ,motoroweru

10,00 zł za pojazd

2. Granice stref opłaty targowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przez powierzchnię zajętą rozumie się powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego
sprzedawane oraz obiekt, z którego dokonuje się sprzedaży i powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się
wokół tego obiektu.
4. Opłata targowa za sprzedaż prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej powierzchni
rzeczywistej, ale nie mniej niż za jeden m2.
5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej w art.19 pkt 1 lit.a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
6. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do sprzedaży.
7. Opłaty targowej nie pobiera się w inne dni, w których nie dokonuje się sprzedaży, również w przypadku
pozostawania urządzeń targowych na targowisku.
8. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.
9. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach za
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko
wynikających z umów, decyzji itp.
10. Upoważnia się Straż Miejską w Węgrowie do kontroli uiszczania opłaty targowej.
§ 3. 1. Zwalnia się od opłaty targowej:
1) sprzedaż okazjonalną, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne
2) sprzedaż kolekcjonerską oraz sprzedaż staroci dokonywaną podczas targów kolekcjonerskich
3) sprzedaż dokonywaną podczas imprez o charakterze promocyjnym,
współorganizatorem lub patronem jest Burmistrz Miasta Węgrowa.

których

organizatorem,

4) sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną
część działalności prowadzonej w tych lokalach.
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5) działalność gastronomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową prowadzoną podczas:
a) festynów organizowanych przez dyrekcje szkół, przedszkole, przy czym pod pojęciem "festyn" rozumie
się zabawę na wolnym powietrzu związaną z obchodzoną uroczystością.
b) imprez artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw organizowanych na Rynku Mariackim i na placu
przed Węgrowskim Ośrodkiem Kultury.
2. Zwolnienie określone w art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
rozszerza się na powierzchnię gruntu o szerokości 2 m położonej wzdłuż jednej ściany frontowej.
§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. w Węgrowie, z wynagrodzeniem brutto za inkaso w wysokości 43% odprowadzonych wpływów.
2. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku.
3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie Urzędu Miejskiego w Węgrowie wydane przez inkasenta
stanowiące druk ścisłego zarachowania.
4. Całość wpływów z pobranych opłat targowych inkasenci wpłacają do dnia 5 następnego miesiąca na
konto Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
5. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej płatne jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury za
okres miesięczny po dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa.
§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/198/2004 Rady Miejskiej
Węgrowa z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia sposobu jej
pobierania oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa:
Jacek Antoński
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