UCHWAŁA NR 49/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Narol oraz określenia zasad ustalania i poboru,
terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Narol.
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na wyznaczonym
Targowisku Miejskim w Narolu, w wysokości:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wózka ręcznego, wozu konnego - 4,00 zł;
2) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy - 5,00 zł;
3) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprzedaży do 5m2 - 4,00 zł;
4) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprzedaży powyżej 5m2 - za każdy następny metr kwadratowy
0,50 zł;
5) za zajęcie stoiska handlowego zadaszonego zamkniętego - 7,00 zł;
6) za zajęcie stoiska handlowego otwartego (w systemie stoisk po okręgu) - 6,00 zł;
7) za zajęcie pojedyńczego stołu na hali targowej - 6,00 zł, przy czym stoły długie traktuje się jak dwa
pojedyńcze.
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży w miejscach poza
wyznaczonym Targowiskiem Miejskim w Narolu, w wysokości:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wózka ręcznego, ze stanowiska nie przekraczającego 6 m2
zlokalizowanego w jednym miejscu -10,00 zł;
2) przy sprzedaży na stanowisku powyżej 6 m2 zlokalizowanym w jednym miejscu - 50,00 zł;
3) przy sprzedaży obwoźnej z samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego lub innego pojazdu - 100,00 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej od dokonujących sprzedaży na wyznaczonym Targowisku Miejskim
w Narolu w drodze inkasa, za pośrednictwem upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Narol.
§ 6. Dokonujący sprzedaży poza wyznaczonym Targowiskiem Miejskim w Narolu obowiązani są dokonać
zapłaty opłaty targowej w dniu handlu bez wezwania - u inkasenta, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na
konto Gminy Narol nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w Banku Spółdzielczym w Narolu oraz wykazać się
dokumentem zapłaty opłaty targowej w przypadku kontroli.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
§ 8. Traci moc uchwała nr 232/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru oraz uchwała nr 364/XXXIX/2014 Rady
Miejskiej w Narolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara
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‐ Głosowanie ‐ Uchwała nr 49/VI/2019
Odpowiedź

Ilość głosów

Procent głosów

Jestem za

13

100,00%

Jestem przeciw

0

0,00%

Wstrzymuję się

0

0,00%

Radny

Oddany głos

Jadwiga Kałun‐Wolańczyk

Jestem za

Grzegorz Haras

Jestem za

Mariusz Franus

Jestem za

Adam Malec

Jestem za

Maria Obuchowska

Jestem za

Krzysztof Szawara

Jestem za

Paweł Farion

Jestem za

Jan Pudełko

Jestem za

Jan Lasota

Jestem za

Artur Kida

Jestem za

Grzegorz Patałuch

Jestem za

Adam Machlarz

Jestem za

Grzegorz Sabal

Jestem za

