UCHWAŁA Nr XIV/76/03 
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. Art. 40 ust. l i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami w Dz. U z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz § l pkt. 3 lit a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia dnia 18 października 2001 roku w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 128 poz. 1375, Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Pacanowie uchwala co następuje:
§ 1
Opłatę   targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach przy czym targowiskiem są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, środków transportowych i części do środków transportowych.
§ 2
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:
1. od sprzedaży ziemiopłodów przez rolników :
a) przy sprzedaży z. wozu konnego - 6 zł.
b) przy sprzedaży z samochodu , przyczepy o ładowności powyżej 1 t. - 10 zł
c) przy sprzedaży z samochodu .przyczepy o ładowności poniżej 1 t. - 6 zł
d) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza , wiadra, skrzynki itp. -3 zł
2. przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność handlową:
a) przy sprzedaży z autobaru -10 zł
b) przy sprzedaży z autosklepu - 10 zł
c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy - 20 zł
d) z samochodu ciężarowego - 10 zł
e) z samochodu dostawczego- 10 zł
f) z samochodu osobowego - 8 zł
3 . Przy sprzedaży ze stoiska - 10 zł
4 . Przy sprzedaży towaru rozłożonego na placu targowym od każdej osoby - 5 zł
§ 3
Zarządza się pobór opłaty targowej przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy na pobór tej opłaty i ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości Do 30 % wpływów.
§ 4
Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty Zebraną opłatę inkasent wpłaca w następnym dniu na rachunek bieżący gminy .
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Traci moc uchwała Nr 28/98 Rady Gminy Pacanów z 17 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Pacanów .
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od ogłoszenia.



