
UCHWAŁA NR XVIII/101/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1) i 2), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm. oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 
roku (MP z 2019 r. poz. 738) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej stanowiący druk 
ścisłego zarachowania.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje 
się stawkę wyższą.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się następujące osoby:

1) Elżbietę Jabłońską,

2) Katarzynę Marczewską,

3) Grzegorza Marczewskiego.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo 
odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca zainkasowaną kwotę na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
i Gminy lub do Kasy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia najpóźniej w dniu następnym, w którym 
dokonywana jest sprzedaż bloczków opłaty targowej, na podstawie zatwierdzonego rozliczenia biletów opłaty 
targowej.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXXVIII/49/17 Rady Gminy Nowa 
Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Nowa 
Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/49//17 Rady 
Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/101/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 27 listopada 2019 r.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ OPŁATY W ZŁOTYCH 

1. Od sprzedaży prowadzonej z poniższych środkach transportu

- wozu konnego, ciągnika 
rolniczego

7,00

-samochodu osobowego 8,00

-samochodu osobowego z 
przyczepą

10,00

-samochodu dostawczego 12,00

-samochodu powyżej 3,5 tony 
dopuszczalnej masy całkowitej

20,00

-pojazdu gastronomicznego 35,00

2. Od sprzedaży na straganie stanowiącym własność 
gminy

15,00

Od sprzedaży na straganie przeznaczonym dla rolników 
pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

7,00

3. Od sprzedaży prowadzonej za każdy rozpoczęty 1 m 2 zajmowanej powierzchni:

- stoisko do 1 m kw. 5,00

- stoisko powyżej 1 m kw. do 2 
m kw. powierzchni

8,00

- stoisko powyżej 2 m kw. do 10 
m kw. powierzchni

15,00

- stoisko powyżej 10 m kw. do 
20 m kw. powierzchni

20,00

- stoisko powyżej 20 m kw. do 
30 m kw. powierzchni

25,00

- stoisko powyżej 30 m kw. do 
50 m kw. powierzchni

50,00

- stoiska powyżej 50 m kw. 
powierzchni plus za każdy 
następny metr kwadratowy

50,00 + 5,00
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Uzasadnienie

Opłatę targową pobiera się na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 – tekst. jedn., ze zm). Maksymalne stawki tej opłaty na 2020 r.
zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( M.P. poz. 738). Dzienna stawka opłaty targowej w 2020 r.
nie może przekroczyć 792,21 zł.
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