
UCHWAŁA NR XXVII/176/16
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza i ustala się stawki dzienne opłaty targowej określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekraczać kwoty 751,65zł.

§ 3. Zasady poboru opłat targowych przez inkasenta określa uchwała Nr XXII/174/08 Rady Miejskiej 
Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 
2008r., Nr 148, poz. 2258).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 5. 1. Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w 
sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2016 rok (Dz. Urz. Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego z 2015r., poz. 4507) traci moc z dniem 31 grudnia 2016r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Bogusław Gollus
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/176/16

Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 13 grudnia 2016 r.

Wykaz stawek dziennych opłat targowych obowiązujących

na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w 2017 roku

Lp. Przedmiot opodatkowania Podstaw
a 

wymiaru

Stawka 
dzienna opłaty 

targowej
w zł

Stawka dzienna w zł
dla targowisk przy ulicy 
Dworcowej (działka nr 
16/22 m. 26) oraz ulicy 

Targowej (działka nr 4/4 m. 
29) w okresie

1.01.2017 r. - 31.03.2017 r.

1. Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzyni, 
wiadra, wózka ręcznego itp.

od osoby 5,00zł 3,50 zł

2. Sprzedaż ze straganów, stołów, innych 
obiektów:
–do 3 mb zajmowanego stanowiska
–powyżej 3 mb do 5 mb zajmowanego 
stanowiska

Za każdy następny rozpoczęty metr 
bieżący zajmowanego stanowiska

metr 
bieżący

10,00zł
13,40zł

6,80zł

7,00 zł
10,00 zł

5,00 zł

3. Sprzedaż z samochodów, platform, 
przyczep do 5 mb zajmowanego 
stanowiska

Za każdy następny rozpoczęty metr 
bieżący zajmowanego stanowiska

metr 
bieżący

16,00zł

7,40zł

11,00 zł

5,00 zł

4. Sprzedaż z wozu konnego od wozu 6,80zł 5,00zł
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