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UCHWAŁA NR XIV/136/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kostrzyn na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.
P. z 2019 r. poz. 738) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kostrzyn opłatę targową.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) za sprzedaż na stanowisku – 15,00 zł
2) za sprzedaż płodów rolnych „z ręki”, koszyka, wiadra, wózka ręcznego, stolika – 5,00 zł
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej podczas imprez regionalnych i świąt:
1) za sprzedaż ze stanowiska – 60,00 zł
2) za sprzedaż w punkcie małej gastronomii:
a) ze stoiska do 4m2 włącznie – 120,00 zł
b) ze stoiska powyżej 4 m2 – 170,00 zł
3) za sprzedaż na stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie przy ulicy Cmentarnej, w dniach od
28 października 2020 r. do 1 listopada 2020 r. – 20,00 zł.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim w Kostrzynie przy ulicy Piasta 10 oraz
na stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie przy ulicy Cmentarnej wyznacza się zarządzającego targowiskiem
miejskim.
3. Na inkasenta opłaty targowej wymienionej w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 wyznacza się Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Kostrzynie.
4. Na inkasenta opłaty targowej w pozostałym zakresie wyznacza się Urząd Miejski w Kostrzynie.
5. Dla inkasentów określonych w § 3 ust. 2 i 3 ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 90%
pobranej opłaty targowej.
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6. Inkasent, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 przekazuje pobraną opłatę targową na rachunek Gminy
Kostrzyn jeden raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Inkasent, o którym mowa
w § 3 ust.4 przekazuje pobraną opłatę targową na rachunek Gminy Kostrzyn w systemie tygodniowym
(pierwszy dzień roboczy po upływie tygodnia).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kostrzyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej w roku 2020.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) Grzegorz Banaszak

