UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528)
Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki – 10 zł;
2) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy – 35 zł;
3) od sprzedaży ze straganu, stołu:
a) do 4 m2 zajmowanej powierzchni – 15 zł,
b) powyżej 4 m2 zajmowanej powierzchni – 20 zł.
§ 2. Opłatę targową za każdy dzień sprzedaży podczas imprez okolicznościowych na terenie Gminy Ostrowice
(majówka, festyny, dożynki, rozpoczęcie i zakończenie lata itp.) ustala się w zależności od rodzaju sprzedawanych
towarów i usług:
1) piwo – 50 zł od nalewaka (dystrybutora);
2) wyroby gastronomiczne:
a) 50,00 zł od stoiska do 4 m2 zajmowanej powierzchni,
b) 75,00 zł od stoiska od 4 m2 do 9 m2 zajmowanej powierzchni,
c) 100,00 zł od stoiska powyżej 9 m2 zajmowanej powierzchni,
3) artykuły drobnego handlu (cukierki, wata cukrowa, popcorn, lody, gofry, zabawki, upominki) - 30,00 zł od
stoiska;
4) artykuły rękodzielnicze i towary własnego wyrobu (rzeźby, obrazy, garnki itp.) - 10,00 zł od stoiska;
5) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, automaty itp. - 100,00 zł od urządzenia;
6) artykuły inne (odzież, obuwie, prasa itp.) - 20,00 zł od stoiska.
§ 3. Rada Gminy upoważnia Wójta do zwolnienia z opłaty targowej przy sprzedaży podczas imprez
okolicznościowych osoby i podmioty, które uzyskują dochód przeznaczony na cele publiczne lub społeczne.
§ 4. 1. Opłatę targową można wpłacić na rachunek Urzędu Gminy lub wpłacić u osoby upoważnionej do
poboru opłaty targowej.
2. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu.
§ 5. 1. Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa upoważnia się osoby:
1) Dudek Maja,
2) Kulicz Bożena,
3) Trzcińska Edyta,
4) Mroczek Tadeusz,
5) Grabowska Marlena,
6) Połubiak Sylwia,
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7) Opala Anna,
8) Piwowarska Krystyna,
9) Jagieła Ewa,
10) Olszak Katarzyna,
11) Szumska Agnieszka,
12) Krasoń Stanisław,
13) Pojasek Małgorzata,
14) Prokocim Justyna.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej, upoważnione osoby przekazują na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Ostrowice.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, w wysokości 20% od zainkasowanych opłat.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/174/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Bany
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