
UCHWAŁA NR XL/290/2017
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości  
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1785) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

2. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów, dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej, 
pobiera się wyższą ze stawek określonych w załączniku do uchwały.

3. Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą pod ekspozycję towarów i zaplecze 
magazynowe w tym powierzchnie zajęte przez ustawione samochody i przyczepki samochodowe związane 
z prowadzoną sprzedażą.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa bezpośrednio przez inkasenta.

2. Inkaso opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. 
z o.o. za wynagrodzeniem:

1) 25% od sumy  kwot opłaty targowej zainkasowanych na targowisku przy ulicy Broniewskiego w Ostrowi 
Mazowieckiej,

2) 35% od sumy  kwot opłaty targowej zainkasowanych w pozostałych miejscach targowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. Traci moc uchwała Uchwala Nr XIV/92/2015 Rady Miasta  Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie wprowadzenia  opłaty targowej, Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej oraz Uchwała IV/15/2011 Rady 
Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych
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Załącznik do Uchwały Nr XL/290/2017

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 listopada 2017 r.

Lp. Forma sprzedaży Stawka
1 Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, wózka dwukołowego

a) artykułów rolnych 2,00 zł
b) artykułów pozostałych 3,00 zł

2 Przy sprzedaży artykułów przemysłowych lub spożywczych na stoisku za 1 m2 
zajmowanego stanowiska

1,50 zł

3 Za sprzedaż artykułów przemysłowych lub spożywczych z następujących środków 
transportowych:

a) wozu konnego 5,00 zł
b) ciągnika z przyczepą do 3,5 t 8,00 zł
c) ciągnika z dwiema przyczepami do 3,5 t 14,00 zł
d) ciągnika z przyczepą powyżej 3,5 t 10,00 zł
e) ciągnika z dwiema przyczepami powyżej 3,5 t 20,00 zł
f) samochodu osobowego 6,00 zł
g) samochodu osobowego z przyczepą 9,00 zł
h) samochodu dostawczego do 3,5 t 12,00 zł
i) samochodu dostawczego do 3,5 t z przyczepą 15,00 zł
j) samochodu ciężarowego 20,00 zł
k) samochodu ciężarowego z przyczepą 30,00 zł

4 Przy świadczeniu usług gastronomicznych:
a) z autobusu 15,00 zł
b) z innych środków transportowych 10,00 zł
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