
UCHWAŁA NR XXXVI/261/17
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) art. 19 pkt 1a  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka opłatę targową.

2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka:

1) przy sprzedaży:

a)  artykułów spożywczych - 2 zł za każdy rozpoczęty 1 m 2 powierzchni zajętej na prowadzenie  handlu ,  

b)  artykułów pozostałych - 2,50 zł za  każdy rozpoczęty 1 m 2 powierzchni zajętej na prowadzenie  handlu 
, 

2) przy sprzedaży z ręki, z kosza, pojemnika, wiadra, wózka, itp  – 1 zł.

3. Terminem  płatności opłaty targowej jest dzień, w którym  dokonywana jest sprzedaż.

4. Stawka opłaty targowej ustalona z uwzględnieniem ust.1 nie może przekroczyć kwoty 751,69 zł. 
dziennie.

§ 2.  Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w drodze inkasa i określa się 
inkasentów opłaty targowej uprawnionych do jej poboru w miejscu sprzedaży:

1) ZUST Kazimierz Stefański z siedzibą  Rawa Mazowiecka ul. Bolesława Chrobrego 12 - na targowisku 
prywatnym „Rawiak” położonym w Rawie  Mazowieckiej przy ul. Reymonta;

2) Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo w Rawie Mazowieckiej ul.Tomaszowska 10 J- 
na targowisku miejskim położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza i pozostałych miejscach 
prowadzenia handlu.

§ 3. 1. Inkasent odprowadza pobraną w dniu sprzedaży  opłatę targową do kasy Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka lub na rachunek budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Szczegółowe obowiązki inkasentów opisanych w § 2 określi umowa o inkaso zawarta pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i tymi inkasentami.

§ 4.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30 % od pobranych opłat.
Ustalona wysokość wynagrodzenia za inkaso zawiera w sobie wszystkie należności publicznoprawne, w tym 
podatek VAT.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/72/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 roku 
w sprawie  wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego, poz.5253 z 2015 r.) oraz uchwała nr XII/82/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wprowadzenia i określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego,  poz.185 z 2016 roku).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
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§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia  jej  ogłoszenia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka

Zbigniew Sienkiewicz
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