
 

 

UCHWAŁA NR XXII/239/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

z dnia 7 czerwca 2017 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami
1)

) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 

z późniejszymi zmianami
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Susz opłatę targową. 

§ 2. Z zastrzeżeniem § 3 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Susz 

w wysokości 20,00 zł. 

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

1) przy sprzedaży z koszyka, z ręki, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego - 5,00 zł; 

2) podczas imprez organizowanych na terenie miasta Susz: "Dni Susza", "Triathlon": 

a) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych - 50,00 zł; 

b) przy sprzedaży piwa - 100,00 zł. 

3) przy sprzedaży chryzantem, zniczy, choinek - 50,00 zł. 

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w trakcie dożynek na terenie Gminy Susz. 

§ 5. 1. Opłatę targową osoby obowiązane uiszczają każdego dnia, w którym dokonują sprzedaży na 

targowisku w wysokości dziennej stawki. 

2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 7. 1. Inkasentem upoważnionym do poboru opłaty targowej jest Pani Leokadia Barańska, której ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty z tym, że wynagrodzenie w okresie 27.X - 01.XI z 

tytułu poboru opłaty przy ul. Pieniężnego w Suszu (przy cmentarzu) wynosi 70% zainkasowanej kwoty. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.: poz. 1579, 1948, z 2017 r.: 

poz. 730 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.: poz. 1579, 1923, z 2017 r.: 

poz. 624 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady 

Zbigniew Skolimowski 
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