
UCHWAŁA NR XXI/121/04
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów

płatności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.  19 pkt  1 lit.  a,  pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1983 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala co następuje:

§  1. 1. Stawki  dzienne  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych, osób  prawnych  i  jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

• przy sprzedaŜy z wozu konno-ciągnikowego - 2,00 zł;

• przy sprzedaŜy z przyczepy ciągnika rolniczego - 3,00 zł;

• przy sprzedaŜy z samochodu osobowego - 2,00 zł;

• przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego o ładowności do 3,5 tony - 3,00 zł;

• przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego o ładowności 3,5 tony do 12 ton włącznie - 10,00
zł;

• przy sprzedaŜy z meblowozu, samochodu cięŜarowego o ładowności powyŜej 12 ton - 12,00
zł;

• przy  sprzedaŜy  z  wiaty  handlowej,  straganu,  namiotu,  podestu,  placu  artykułów
spoŜywczych, warzyw, owoców, kwiatów:

- do 3 mb włącznie - 1,00 zł,
- powyŜej 3 mb - 2,00 zł;

• przy  sprzedaŜy  z  wiaty  handlowej,  straganu,  namiotu,  podestu,  placu  artykułów
przemysłowych za 1 mb - 1,00 zł;

• przy  sprzedaŜy  inwentarza  Ŝywego  /prosiaki,  owce,  kozy/  za  kaŜdą  wystawioną  do
sprzedaŜy sztukę  - 1,00 zł.

2. Dzienna opłata targowa od jednego sprzedającego nie moŜe przekroczyć 597,86 zł. 

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaŜy.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

• na targowicy miejskiej i wszelkich innych miejscach w których prowadzony jest handel -
Michaluk Jerzy, zam. Hajnówka, ul. Granitowa 17;

• na  targowicy  przy  ul.  3  Maja  38  -  Orzechowska  Krystyna  i  Orzechowska  Małgorzata
prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą "KAMO" P.H.U.;

• na  targowicy  przy  ul.  Białowieskiej  5  C  -  Jakoniuk  Michał  prowadzący  działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MIXBUD".

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20,0 % kwot opłat targowych pobranych i
wpłaconych w danym miesiącu do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka,
wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.



§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/240/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej,  zasad  ustalania  i  poboru  oraz  terminów  płatności
(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 54, poz. 1213) oraz uchwała Nr XIX/113/04
Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 150, poz. 1974).

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk


