
UCHWAŁA NR X/66/15
RADY MIASTA PRZEWORSKA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. 
poz. 718)

Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1. 

Wprowadza się strefy handlu objęte obowiązkiem poboru opłaty targowej:

1) strefa I – rejon ulicy Kąty i Słowackiego,

2) strefa II – rejon parkingu przy „nowym” cmentarzu przy ul. Pod Rozborzem.

3) strefa III- pozostałe tereny położone w granicach administracyjnych miasta Przeworska.

§ 2. 

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej w strefie I i II na terenie miasta Przeworska 
w wysokości:

1) za sprzedaż obnośny z ręki  5,00 zł

2) za sprzedaż złotem i innymi wyrobami jubilerskimi od 1 osoby  15,00 zł

3) za sprzedaż na stoiskach niezadaszonych oraz w namiotach o wymiarach do 6 m²  25,00 zł

4) za sprzedaż na stoiskach niezadaszonych oraz w namiotach o wymiarach od 6m² do 12 m  30,00 zł

5) za sprzedaż na stoiskach niezadaszonych oraz w namiotach o wymiarach powyżej 12 m²  40,00 zł

6) za sprzedaż meblami i dywanami  35,00 zł

7) za sprzedaż na 1 stanowisku zadaszonym o powierzchni do 12 m²  25,00 zł

8) za sprzedaż na 1 stanowisku zadaszonym o powierzchni powyżej 12 m²  40,00 zł

9) za sprzedaż na 1 stanowisku zadaszonym i obudowanym  50,00 zł

10) za każdy rozpoczęty m² powierzchni zajętej pod sprzedaż np. choinek, zniczy, kwiatów,owoców, warzyw 
i innych artykułów  10,00 zł

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej w strefie III na terenie miasta Przeworska 
w wysokości 1 zł.

§ 3. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 

Pobór opłaty dokonywany jest w drodze inkasa, niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży.
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§ 5. 

Określa się inkasentów opłaty targowej:

1. Stanisław Jaworski

2. Maria Świtalska

§ 6. 

Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 9 % osiągniętych wpływów 
z inkasa opłaty targowej.

§ 7. 

Tracą moc uchwała Nr XI/47/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 9. 

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta Przeworska.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Przeworska

Tomasz Kojder
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