
UCHWAŁA NR XXVII/236/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 19 pkt. 1 lit. a i 
pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.) 
oraz pkt. 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r.,w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze miasta i gminy 
Kowalewo Pomorskie.

§ 2.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach, płatnej przy 
wjeździe na targowisko, w następujących wysokościach:

1. Poza placem targowym

1) Przy sprzedaży towaru z pojazdu

a) samochodu osobowego do 3,5 tony – 18,00 zł za każdy pojazd,

b) samochodu dostawczego, samochodu z przyczepą / naczepą i samochodu gastronomicznego               – 
22,00 zł za każdy pojazd.

2) Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego 
pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu

a) do 2 m2 zajmowanej powierzchni – 5,00 zł, 

b) powyżej 2 m2 zajmowanej powierzchni – 10,00 zł.

2. Na terenie placu targowego

1) do 4 m2 zajmowanej powierzchni – 15,00 zł,

2) powyżej 4 m2 zajmowanej powierzchni – 30,00 zł,

3) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego 
pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu – 3,00 zł od punktu sprzedaży.

§ 3.  Ustala się, że dzienna stawka opłaty targowej od poszczególnych pozycji określonych w § 2 nie może 
być  wyższa niż 765,94 zł

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata będzie pobierana przez inkasenta – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
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3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 40 % pobranej kwoty opłaty targowej.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6.  Traci moc Uchwała Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 
2016 r., w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz. 
Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016r., poz. 4369).

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY      
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski
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