
        UCHWAŁA    Nr  346/LV/09 

RADY   MIEJSKIEJ   W   CH ĘCINACH 

z dnia   30 listopada   2009r. 

 
w sprawie  wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów 
i wysokości  wynagrodzenia 
 
 
                   Na  podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art.40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 
art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847; z  
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009 r. 56, poz. 458 )  oraz  art. 47 
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 
85, poz.727, Nr 86, poz.733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.1590, Nr 
225, poz.1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz.1671; z 2008 r. Nr 118, 
poz.745, Nr 141, poz.888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316,1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, 
poz.362, Nr 57, poz.466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.1323)  zarządza się co następuje : 
 

§ 1. 
1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 
   1) przy sprzedaży ze stołu, straganu, 
       a) do  2,50 m długości      -    40,00 zł. 
       b) do  5,00 m długości      -    60,00 zł. 
       c) od  5,00 m i więcej                                         -  200,00 zł 
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, 
wózka ręcznego ,z kosza i ręki ,                         -    7,00 zł 
 
3) przy sprzedaży z innych samochodów, 
przyczep, naczep ,                                      -   20,00 zł 
4) przy  sprzedaży z innych miejsc 
z wyłączeniem budynków lub części budynków   -    30,00 zł 
 

§ 2. 
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, 
stosuje się stawkę wyższą. 

§ 3. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.     
2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach. 
 

§ 4. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.   
 
 
____________________________ 
 1/ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 

ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo członkostwa w Unii ne w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 



 
 

 
§ 5. 

 
1.Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% pobranych i terminowo 

odprowadzanych kwot. 
2. Inkasent  pobierający  opłatę  targową  odprowadza ją,  za okresy   miesięczne, w terminie  

do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Chęciny. 
 

§ 6. 
 
Traci moc Uchwała Nr 219/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 01 grudnia 2008 r.  
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia. 
 

§ 7. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 r. 
 
                                                                                                                                                                             
       


