
Uchwała  nr  VII/33/2007
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.  zm.) i art.
19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
( t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie
miasta Makowa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Zarządza  się  pobór  opłaty  targowej  w  drodze  inkasa  przez  Spółdzielnię
Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Makowie Mazowieckim.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na 15% pobranej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci  moc  uchwała  Nr  XXVI/200/2001  Rady  Miejskiej  w  Makowie
Mazowieckim z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie określenia dziennych stawek
opłaty targowej (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 72, poz. 723).

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Pepłowski



                                                                                     Załącznik 
                                                                         do Uchwały Nr VII/33/2007
                                                                         Rady Miejskiej 
                                                                         w Makowie Mazowieckim
                                                                         z dnia 13 kwietnia 2007r.
             Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące 
            na terenie miasta  Makowa Mazowieckiego

Lp. Forma sprzedaży Stawka opłaty 
w złotych

1. Przy sprzedaży z  :
       a) wozu konnego, dwukółki
       b) ciągnika z przyczepą
       c) samochodu o ładowności do 2 ton
       d) samochodu o ładowności od 2-6 ton
       e) powyżej 6 ton : - za samochód
                                      - za przyczepę
       f) sklep obwoźny, autobus 

7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
15,00
25,00

2. Przy sprzedaży małej ilości warzyw i owoców
( z kosza, wiadra ,skrzynki) 2,00

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki 2,00
4. Za faktyczne zajęcie 1m bieżącego wzdłuż

traktu handlowego do szerokości stoiska
wynoszącej 3m.

4,00

5. Za faktyczne zajęcie 1m2 powierzchni leżącej
poza 3-metrowym pasem określonym w pkt. 4 1,00

6. Przy sprzedaży mebli, dywanów, wykładzin ,
itp.

45,00

7. Przy sprzedaży ze stałych punktów
handlowych za 1m2

           4,00

• Szerokość stoiska jest mierzona prostopadle do traktu handlowego.

• Powierzchnia faktycznie zajęta przez dokonującego sprzedaż 
oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary 

    przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego   
   dokonuje się sprzedaży, a  także  powierzchnię zajętą  przez towary
znajdujące  się  wokół tego urządzenia (obiektu).
•   Pobór opłaty targowej następuje za pomocą biletów o nazwie

               „opłata targowa jednorazowa”


