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UCHWALA NR VIII/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 15 ust 1 oraz art. 19 pkt I lit. a, pkt 2 i 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 zpoźn. zm.)

Rada Miejska
postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 2 skreśla się ust. 2 i ust. 3,

2) w § 4 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

,,2. Na inkasenta wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Brzozowie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

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

Przewodniczący Rady Miej skiej
w Brzozowie

Daniel Boroń



U C H W A t A Nr XXX/318/2016

Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt B, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz„ U. z 2016 r. poz. 446 z pćźn. zm.} art.
15 ust 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ustawy z dnia 12 stycznia 19.91 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z pćźn. zm.)

Rada Miejska
postanawia:

§1

1. Wprowadzić na terenie Gminy Brzozów opłatę targową.
2. Określić zasady ustalania i poboru opłaty targowej.
3. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów}

terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§2

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy
Brzozów:

1. z tvtutu sprzedaży dokonywanej na targowisku położonym w Brzozowie
przy ul. Kościuszki -dz. o nr ewid.:163/4

1) przy sprzedaży:
a) ze stoiska handlowego (boksu) o długości do 3 rnb -15,00 zł
b) za każdy kolejny mb zajętej powierzchni stoiska handlowego-5,00 zł,
c) z zajmowanego placu za każdy m2 - 4100 zł

2) przy sprzedaży z samochodu (platformy, przyczepy):
a) z samochodu osobowego - 15,00 zł
b) z samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony -23,00 zł
c) z samochodu dostawczego o ładowności pow. 3,5 tony -32,00 zł

3) przy sprzedaży obwoźnej z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka
ręcznego - 5,00 zł



4) przy sprzedaży z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego płodów
rołnych oraz wytworów własnej produkcji- 5,00 zł

5) przy sprzedaży produktów małej gastronomii (stoisko, punkt, przyczepa)
-15 zł

6) sprzedaż ze stelaży (za każdy rozpoczęty 1 rnb zajętej powierzchni) - 5 zł
7) przy sprzedaży środków transportowych:

a) samochodu osobowego - 15,00 zł
b) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5

tony włącznie - 25,00 zł
c) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

3,5 tony oraz autobusu - 35,00 zł
d) motocykla, motoroweru, roweru -5,00 zł

2. z tytułu sprzedaży dokonywanej na targowisku położonym
w Brzozowie przy ul. M. Kopernika -dz. o nr ewid.: 2430/8 przy sprzedaży:

1) z zajmowanego placu za każdy m2 - 4,00 zł
2) ze stołu zadaszonego typu zieleniak -16,00 zł
3) ze szczęki (stoisko zamknięte) - 13,00 zł
4} z urządzenia będącego wyposażeniem targowiska -15,00 zł
5} z samochodu

a} osobowego - 15,00 zł
b) dostawczego o ładowności do 3,5 tony -23,00 zł
c) dostawczego o ładowności pow. 3,5 tony -32,00 zł
d) z przyczepy -15,00 zł

6) obwoźnej z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego - 5,00 zł
7) z ręki, wiadra, kosza, skrzvnki, wózka ręcznego płodów rolnych, wytworów
własnej produkcji- 5,00 zł
8} produktów małej gastronomii (stoisko, punkt, przyczepa) - 15 zł
9) ze stelaży (za każdy rozpoczęty 1 mb zajętej powierzchni) - 5,00 zł

3. z tytułu sprzedaży w pozostałych miejscach na terenie Gminy Brzozów
przy sprzedaży:

1) z zajmowanego placu za każdy m2 - 9,00 zł,
2) ze stołu zadaszonego typu zieleniak - 32,00 zł
3) ze szczęki (stoisko zamknięte) - 26,00 zł
4) z samochodu:

a) osobowego ~ 30,00 zł
b) dostawczego o ładowności do 3,5 tony -46,00 zł
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c) dostawczego o ładowności pow. 3,5 tony -64,00 zł
d) z przyczepy -30,00 zł

5) obwoźnej z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego - 10,00 zł
6) z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego płodów rolnych oraz
wytworów własnej produkcji- 5,00 zł
7) produktów małe] gastronomii (stoisko, punkt, przyczepa) - 30 zł
8) ze stelaży(za każdy rozpoczęty 1 mb zajętej powierzchni)-10,00 zł
9) środków transportowych:

a) samochodu osobowego - 25,00 zł
b) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

włącznie -30,00 zł
c) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5

tony oraz autobusu - 40,00 zł
d) przyczep -15,00 zł
e) motocykla, roweru i motoroweru - 6,00 zł

§3

1. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.
2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zwanych dalej

11
osobami i jednostkami" dokonujących sprzedaży na targowiskach.

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

4. Osoby i jednostki dokonujące sprzedaży zobowiązane są do uiszczenia
opłaty na wezwanie przez Inkasenta do zapłaty.

5. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych
w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne
usługi świadczone przez prowadzącego targowisko, a także niezależnie od
innych opłat, do których ponoszenia zobowiązane są osoby i jednostki
dokonujące sprzedaży na targowiskach.

§4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie.
3. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w całości na rachunek

bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Brzozowie za okresy miesięczne w terminie do piątego każdego miesiąca
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za miesiąc poprzedni.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.Z, w wysokości

10% pobranych kwot.

§5

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż z ręki, wiadra, kosza, skrzvnki, wózka
ręcznego płodów rolnych oraz wytworów własnej produkcji.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Brzozowie Nr XV/140/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty
targowej.

§8

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