UCHWAŁA NR XXXII/537/2000
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 29 grudnia 2000 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 15 i art. 19 pkt l lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31. Nr 101. poz. 444 i Nr ł 16, poz 502, z
1992 roku Nr 21, poz. 86 i Nr 94, poz. 467 z 1993 roku Nr 121, poz. 540, z 1994 roku Nr 123,
poz. 600 i Nr 132, poz. 675, z 1995 roku Nr 147, poz. 715, z 1996 roku Nr 91, poz. 409 i Nr
149, poz. 704, z 1997 roku Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
780 i Nr 143, poz. 956 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668, Nr 146. poz. 954, Nr 150, poz. 983
i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) art. 40 ust. 1, art. 41 ust
l oraz art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
1996r. Nr 13, poz.74.Nr 58, poz.261. Nr 106, poz.496, i Nr 132, poz 622, z 1997r. Nr 9,
poz.43. Nr 106, poz.679. Nr 107, poz.686. Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr
155.poz.l014 i Nr 162, poz. l 126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48 poz 552 Nr 62
poz.718. Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 Nr 95 poz 1041) w związku z § l pkt. 4 lita
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr. 105 poz 1115)
Rada Miejska uchwala, co następuje :
§1.
W uchwale Nr XX1/239/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia
1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
wprowadza się następującą zmianę:
-załącznik do uchwały pn. „Stawki opłaty targowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na stałe w miejscach targowisk miejskich w formie
umożliwiającej użytkownikom zapoznanie się z jej treścią ( na tablicach ogłoszeniowych), na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie
lokalnej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.

Załącznik
do uchwały nr XXXIII/537/2000
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 29.12.2000 r.

Stawki opłaty targowej
Opłatę targową pobiera się za 1 m2 i mniej powierzchni zajętej przez pojazdy, stragany,
palety, skrzynki i inny sprzęt używany do sprzedaży na terenie targowiska -z. podziałem wg
asortymentów:
1. Przy sprzedaży obnośnej:
a) z ręki, z ziemi, z kosza itp.
na powierzchni do l m2
2.00 zł
b) własne urządzenia składowe:
2.00 zł
stolik, łóżka z l m2 powierzchni
2. Z pojazdów samochodowych
i innych z l m2
2.00 zł
10.00 zł 6.00 zł 6.00 zł 5.00 zł 6.00 zł 6.00 zł
12.00 zł
12.00 zł
5.00 zł 8.00 zł 10.00 zł 8.00 zł 2.00 zł
3. Przy sprzedaży ze straganu:
a) stragan pomarańczowy
b) stragan brązowy TM
c) stragan brązowy obcy
d) stragan zielony
e) stragan walizkowy TM
f) stragan walizkowy obcy
4. Przy sprzedaży mięsa - stanowisko
5. Przy sprzedaży wędlin, podrobów, ryb, nabiału, garmażerki w boksie, z samochodu,
przyczepy
6. Przy sprzedaży hurtowej:
a) z samochodu osobowego
b) z samochodu dostawczego
c) z samochodu ciężarowego
d) ciągnik z przyczepą
e) za l m2 zajętej powierzchni placu
7.00 zł 6.00 zł 4.50 zł
5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 3.00 zł i boks
2.00 zł 2.00 zł l.00 zł
9.00 zł 5.00 zł
2.00 zł 5.00 zł
7. Opłata od sprzedaży jednej półtuszy
a) wołowej
b) wieprzowej
c) cielęcej i baraniej
8. Giełda samochodowa:
a) za samochód osobowy
b) za mikrobus
c) za samochód ciężarowy

d) za ciągnik
e) za sprzedaż akcesoriów samochodowych O za pojazdy jednośladowe
- motocykl
- motorower
- rower
9. Gastronomia
a) przyczepa
b) punkty ruchome
10. Boksy handlowe w halach targowych i pawilonach
a) lokale o powierzchni użytkowej do 20 m
b) lokale o powierzchni użytkowej pw 20 m2

