UCHWAŁA NR 164/XVI/2015
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek
opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 1515 t.j) i art.15 ust.1 i 19 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn, zm.)- Rada Miasta Jarosławia uchwala się co
następuje :
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Jarosławia:
1) wprowadza na terenie Miasta Jarosławia opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 w
następującej wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu, przenośnego pawilonu, przyczep, naczep, straganu, stołu, lady lub
bezpośrednio z ziemi za każdy m2 – 4 zł /m2;
2) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 3 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku przy ul. Elektrownianej – rampa PKP wynosi przy
sprzedaży z:
1) straganu, stołów stacjonarnych i lad, za każdy m² zajętego placu - 2,50 zł/m²
2) przenośnych pawilonów(zadaszeń) za każdy m2 zajętego placu – 1,80 zł/m2
3) z samochodów osobowych, przyczep - 16,00 zł
4) z samochodów dostawczych

- 25,00 zł

5) z samochodu ciężarowego

- 30,00 zł

4) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 6,00 zł
3. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku: ul. Kasztelańska, tzw. Mały Rynek, ul. Rynek 5a, ul.
Trybunalska, oraz teren pomiędzy budynkiem „Gwiazdy” a budynkiem Ogniska Baletowego wynosi przy
sprzedaży z:
1) straganu, stołów stacjonarnych i lad, za każdy m² zajętego placu - 0,60 zł/m²
2) z samochodów osobowych, przyczep - 8 zł/miejsce
3) z samochodów dostawczych, ciężarowych - 10,00 zł
4) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 2,00 zł
§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż runa leśnego.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 5. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.
§ 6. Obowiązek z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do dokonywania sprzedaży na
targowisku. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
zobligowane są do uiszczania opłaty targowej w chwili wezwania przez inkasenta do jej uregulowania. Opłatę
targową pobiera się w gotówce, w dniu dokonania sprzedaży na targowisku.

§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa się następujących inkasentów:
1) na targowisku przy ul. Elektrownianej – rampa PKP; Pan Adam Kornak Centrum Handlowo-Usługowe
Jarosław ul Pasieka 54 a,
2) w pozostałych miejscach: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Jarosławiu ul. Przemyska 15
2. Ustala się prowizyjne wynagrodzenie inkasenta w wysokości:
1) 10% od pobranych kwot Pan Adam Kornak Centrum Handlowo-Usługowe Jarosław ul. Pasieka 54a
2) 40% od pobranych kwot Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Jarosławiu ul. Przemyska 15
3. Inkasent przekazuje codziennie wpływy z tytułu pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy lub
wpłaca w kasie Urzędu Miasta do dnia następującego po dniu pobrania opłaty.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr 206/XXI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007 r w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso ( Dziennik Urzędowy woj. Podkarpackiego Nr 110, poz.2797 ze zm.)
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosławia
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