
UCHWAŁA NR XXVIII/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 
1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) Rada Miejska w Sławkowie 

u c h w a 1 a : 

§ 1. Uchwałą niniejszą określa się: 

1. wysokość stawki dziennej opłaty targowej, 

2. zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, 

3. pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie 
za inkaso. 

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Sławkowa dla 
wszystkich miejsc, w których prowadzony jest handel: 

 
Wyszczególnienie Dzienna stawka 

opłaty w zł 
1. Od dokonujących sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep i platform: 
z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności do 1,5 tony 
z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności od 1,5 tony do 5 ton 
z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 5 ton 

13,00 
26,00 
40,00 

2. Od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej 
powierzchni od 1 m² 4,00 
3. Od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni, wiadra, roweru, 
motoroweru i innych jednośladów 4,00 

§ 3. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują: 

1. Pani Lidia Grzanka - za wynagrodzeniem w wysokości 5 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot; 

2. Pani Alicja Gawęda - za wynagrodzeniem w wysokości 5 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie 
kwot. 

§ 4. Osoby pobierające opłatę targową są zobowiązane wydać wpłacającemu pokwitowanie, w którym określa 
się wysokość pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży. 

§ 5. Inkasenci prowadzący pobór opłaty targowej są zobowiązani do przyjmowania gotówki i jej rozliczania na 
podstawie kwitariuszy przychodowych pobranych z Urzędu Miasta Sławków w terminie 5 dni od dokonania 
poboru opłaty. W dniu dokonania wpłaty zainkasowanych kwot inkasenci winni przedłożyć kwitariusze do 
sprawdzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr LV/559/10 Rady Miejskiej 
w Sławkowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności 
i wysokości stawek opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 
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Przewodniczący Rady 
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