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UCHWAŁA NR 79/XIV/15
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 15, ust. 1; art. 19 pkt 1 lit. a; i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Szydłowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza na terenie Gminy Szydłowiec opłatę targową.
2. Ustala stawki opłaty targowej w wysokości ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku dokonywania sprzedaży w różnych formach lub różnego przedmiotu sprzedaży, dla
których stosowane są różne stawki opłaty targowej pobiera się jedna stawkę wyższą.
4. Zwalnia z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w trakcie trwania zorganizowanych imprez
o charakterze promocyjnym Gminy Szydłowiec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 105/XVI/12 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie
Gminy Szydłowiec .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr 79/XIV/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 października 2015 r.
L.P.
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2.
2.1
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3.
3.1
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3.3
3.4
3.5

Forma i przedmiot sprzedaży

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej
/w zł/

na targowiskach w Szydłowcu przy
w pozostałych
ul. Strażackiej 5 i Wschodniej 21;
miejscach gdzie
Targowej 7; Wschodniej 54;
odbywa się
Wschodniej 54a; Kościuszki
sprzedaż
192 i Wschodniej 21 B;
Kamiennej /przy cmentarzu/
w środy i soboty
w pozostałe dni
tygodnia
Sprzedaż zwierząt od każdej sztuki, z tym że wysokość dziennej opłaty targowej nie może
przekroczyć kwoty podanej w art. 19 pkt 1, lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.):
a) konie
4,00
2,00
12,00
b) bydło, źrebięta, cielęta
3,00
1,50
9,00
c) tuczniki, prosięta, owce, kozy
2,00
1,00
6,00
d) inne zwierzęta
1,00
0,50
3,00
Sprzedaż akcesoriów cmentarnych /kwiatów, wieńców, świec i zniczy/:
ze stanowiska handlowego o powierzchni:
a) od 2 m² do 8 m² włącznie
6,00
b) od 9 m² do 13 m² włącznie
10,00
c) od 14 m² do 20 m² włącznie
16,00
d) powyżej 21 m²
25,00
z samochodu
25,00
Sprzedaż pozostałych towarów :
z ręki koszyka, wiadra,
2,00
skrzynki
ze stanowiska handlowego o powierzchni:
a) od 2 m² do 8 m² włącznie
6,00
b) od 9 m² do 13 m² włącznie
10,00
c) od 14 m² do 20 m² włącznie
16,00
d) powyżej 21 m²
25,00
z samochodu o tonażu:
a) do 3,5t włącznie
12,00
b) powyżej 3,5t
16,00
z ciągnika rolniczego
8,00
z przyczepą
z obwoźnych punktów
16,00
gastronomicznych

3,00
5,00
8,00
12,50
12,50

18,00
30,00
48,00
75,00
75,00

1,00

6,00

3,00
5,00
8,00
12,50

18,00
30,00
48,00
75,00

6,00
8,00
4,00

36,00
48,00
24,00

8,00

48,00

