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UCHWAŁA NR XVII/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty
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, z późn. zm.) oraz w związku z art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na placach
targowych na terenie Gminy Biała Piska:
1) z samochodu osobowego - 20,00 zł
2) z samochodu ciężarowego, dostawczego oraz przyczepy ciągnikowej - 30,00 zł
3) z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu - 20,00 zł
4) z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar - 5,00 zł
§ 2. 1. Uchwala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego,
wydanego przez Urząd Miejskiej w Białej Piskiej.
3. Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż.
4. Pobrane opłaty inkasent wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w dniu poboru
opłaty.
5. Na inkasenta opłaty targowej na targowiskach w Białej Piskiej i Drygałach wyznacza się Inspektora
Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
6. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanej
kwoty.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/412/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz.
z 2013 roku, poz. 3663).
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski

