
                                                                

        

Uchwała Nr XI/94/2007 

Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 29 listopada 2007 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej  
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z późn. zm./, art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  

o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z  2006 r. Nr 121 poz. 844  z późn zm./ oraz przy 

uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr 47 poz. 557/  

Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Biecz od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej od dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokościach: 

 

1. Przy sprzedaży zwierząt hodowlanych od każdej wystawionej sztuki: 

a) konie, bydło (powyżej 6 m-cy życia)           -   6,50 zł 

b) jałowizna, źrebięta, cielęta, trzoda chlewna          -   3,00 zł 

c) prosięta, owce, kozy             -   1,50 zł 

d) kury, kurczęta i inny drób – od 1 m
²
 zajętej powierzchni        -   5,50 zł 

2. Przy sprzedaży towarów: 

a) z wozu konnego             -   6,00 zł 

b) z samochodu osobowego            -   8,00 zł 

c) z ciągnika z przyczepą jednoosiową lub wozem konnym        -   7,00 zł 

d) z samochodu dostawczego do 1 tony ładowności         - 11,00 zł 

e) z samochodu dostawczego od 1 do 2,5 tony ładowności        - 15,00 zł 

f) z samochodu dostawczego powyżej 2,5 tony ładowności        - 20,00 zł 

g) z samochodu ciężarowego z przyczepą          - 25,00 zł 

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra (jagód, jaj itp. od osoby)      -   2,00 zł 

4. Przy sprzedaży artykułów wielogabarytowych (meble, lodówki, pralki, dywany  

itp.)  -  5,00 zł  za 1 m²  i  każdy następny  rozpoczęty m²  zajętej powierzchni jednak  

nie więcej niż  631,94 zł.  

5. Przy sprzedaży ze straganów lub stoisk urządzonych bezpośrednio na placu – 8,00 zł  

za 1 m
2
 i  każdy następny rozpoczęty m

2
 zajętej powierzchni jednak nie więcej  

niż 631,94 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 2 

 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Zbigniewa Jędrzejowskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Prywatne 

„BUDMET” Zbigniew Jędrzejowski Siemiechów gm. Gromnik”. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 70 % zainkasowanej kwoty. 

 

§ 3 

 

 

Traci moc Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 grudnia 2005 roku  

w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej i opłaty administracyjnej. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Biecz. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i  ma zastosowanie do opłat od 1 stycznia 2008 roku. 
 

Przewodniczący Rady 

inż. Jan Roman 


