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UCHWAŁA NR 277/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

Tabela dziennych stawek opłaty targowej 

 
Lp. Rodzaj stanowiska handlowego Wysokość dziennej stawki opłaty targowej 
1. Sprzedaż koszyczkowa (z ręki, koszyka, wiadra) 2 zł. 
2. Sprzedaż z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni: 

a) do 16 m2 (jedno stanowisko) 6 zł. 
b) powyżej 16 m2 12 zł. 

3. Sprzedaż z samochodu o tonażu: 
a) do 3,5 t 16 zł. 
b) powyżej 3,5 t 22 zł. 

4. Sprzedaż akcesoriów cmentarnych z samochodu 50 zł. 
5. Sprzedaż pojazdów na giełdzie samochodowej i części motoryzacyjnych: 

a) pojazd jednośladowy 3 zł. 
b) pojazd dwuśladowy 6 zł. 
c) akcesoria motoryzacyjne i rowerowe do 16 m2 zajętej powierzchni 3 zł. 
d) powyżej 16 m2 zajętej powierzchni 6 zł. 

6. Sprzedaż z obwoźnych i stałych punktów gastronomicznych 20 zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w trakcie trwania zorganizowanych imprez 
o charakterze promocyjnym Miasta Radom. 

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

2. Inkasentem opłaty targowej jest: 

1) Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 na targowiskach: 

a) ul. Wernera 10, 

b) ul. Struga 63, 

c) ul. Limanowskiego 93, 

d) ul. Limanowskiego 41, 

e) teren przy wejściu na cmentarz rzymsko-katolicki od strony ul. Dębowej, 

f) ul. Ofiar Firleja 45, 

g) ul. Wincentego Witosa – parking przy cmentarzu, 

h) ul. Okulickiego 45, 

i) na nieruchomości położonej pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową, Staroopatowską, 

j) we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel z ręki, kosza, stoisk, z pojazdów 
samochodowych oraz sprzedaż pojazdów na giełdzie samochodowej i części motoryzacyjnych. 
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2) Automobilklub Radomski w Radomiu ul. Warszawska 17/21 - na giełdzie samochodowej przy 
ul. Warszawskiej 17/21. 

§ 4. 1. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu pobrania opłaty. 

2. Dowodem pobrania opłaty jest bilet posiadający następujące cechy: 

1) nagłówek z oznaczeniem Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

2) okrągła pieczęć Prezydenta Miasta Radomia, 

3) seria i numer, 

4) nominał, 

5) data. 

3. Dokonujący sprzedaży obowiązany jest posiadać oznakowany kwit opłaty targowej w czasie prowadzenia 
działalności handlowej na targowisku w tym dniu. 

§ 5. 1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi dla Automobilklubu Radomskiego 80 % pobranych 
i odprowadzanych do budżetu Gminy Miasta Radomia opłat targowych. 

2. Uchwala się, że terminem płatności pobranej opłaty targowej za dany tydzień jest poniedziałek następnego 
tygodnia. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, terminem płatności jest następny 
dzień po dniu wolnym. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór, 
zmieniona uchwałą nr 215/2011 z dnia 28 października 2011 roku. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik


