UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY GMINY RACZKI
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu, poboru, określenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r.,poz. 506), art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit.a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445, poz.1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722,
poz. 2073, poz. 2244), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r., poz. 900) Rada Gminy w Raczkach uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Raczki wprowadza się opłatę targową.
§ 2. 1 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Raczki od sprzedaży
dokonywanej na targowisku przy ul. Kościelnej w Raczkach:
1) Przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:
a) z ciągnika z przyczepą-

20 zł,

b) z samochodu o ładowności do 3,5 t.-

20 zł,

c) z samochodu o ładowności powyżej 3,5 t.-

25 zł;

2) Przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów z budki handlowej, wiaty, namiotu, straganu, stołów i lad,
placu:
a) do 3 m2 zajmowanej powierzchni -

10 zł,

b) od 4- 6 m2 zajmowanej powierzchni -

15 zł,

c) od 7 do 10 m2 zajmowanej powierzchni -

20 zł

d) od 11 do 15 m2 zajmowanej powierzchni -

25 zł

e) powyżej 15 m2 zajmowanej powierzchni-

40 zł

2. W pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 1 zł.
3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 3. 1. Przy sprzedaży artykułów okolicznościowych z okazji świąt na targowisku w Raczkach, stawki
opłaty targowej od jednego stanowiska dziennie wynoszą:
1) choinki – 25,00 zł/ stanowisko do 35 m2;
2) ryby – 25,00 zł/ stanowisko do 20 m2;
3) gałązki choinkowe – 6,00 zł/stanowisko do 15 m2;
4) kwiaty, wieńce, znicze - 25,00 zł/stanowisko do 20 m2 .
2. Stawki przy sprzedaży artykułów okolicznościowych określone w § 2. obowiązują w okresach:
1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc;
2) od 20 października do 2 listopada;
3) na 7 dni przed Świętami Bożego Narodzenia.
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§ 4. Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Raczki:
1) Bogusława Koniecznego,
2) Pawła Kruszewskiego.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych
do kasy Urzędu Gminy Raczki najpóźniej dnia następnego po dniu pobrania opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 7. Traci moc Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia
dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Słowikowski
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