UCHWAŁA NR L/350/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 roku poz. 849.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U z
2012 r. poz. 749 z późn.zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach za sprzedaż:
1) z samochodu osobowego

31,70 zł;

2) z samochodu ciężarowego

41,80 zł;

3) z małego stołu o powierzchni do 2 m2 ustawionego na targowisku przez gminę

28,50 zł;

4) z dużego stołu o powierzchni powyżej 2 m ustawionego na targowisku przez gminę

33,00 zł;

5) z ziemi od

1m2 zajętej

powierzchni

9,90 zł;

6) ze stałego stoiska od 1m2 zajętego pod stoisko

4,30 zł;

7) płodów rolnych z wozu konnego, ciągnika itp.

14,30 zł;

8) z ręki, koszyka, wózka itp.

3,30 zł;

9) z namiotu

30,70 zł;

10) za 1m2 zajętej powierzchni w dniach imprez okolicznościowych (m.in. odpust, kiermasze)

39,40 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera
z wyjątkiem budynków lub ich części.

się

we

wszystkich

miejscach,

gdzie

odbywa

się

handel,

§ 3. Dzienna opłata targowa od jednej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej obliczona zgodnie z §1 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć górnej granicy stawki
kwotowej opłaty targowej, tj. 767,68 zł ustalonej na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P z 2014 r. poz. 718).
§ 4. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci Pani Cecylia Majewska i Karolina Gutowska. Wynagrodzenie
inkasenta wynosi 10% pobranych opłat, a w dniach imprez okolicznościowych wynagrodzenie wynosi 15%
pobranych opłat. Inkasent dokonuje wpłat pobranych opłat targowych dwa razy w tygodniu,
tj. w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia do kasy Urzędu Gminy w Nowem.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XL/260/13 z dnia 27 listopada 2013 r., w sprawie opłaty
targowej.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński

1] Zmiany

do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149,
1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915 oraz 1215.
2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Id: 2663E6CF-E726-4DB1-B551-8A2E42437607. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/350/14
w sprawie opłaty targowej.

Rady

Miejskiej

w Nowem
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13

listopada

2014

roku

W proponowanej uchwale ulegają zmianie stawki opłaty targowej w stosunku do roku 2014
o 0,4% . Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ustalony na podsatwie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł
100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Zwiększenie stawki opłaty targowej ma też na celu zwiększenie wpływów z tego tytułu do budżetu Gminy
Nowe. Ustalone w uchwale różne formy sprzedaży odpowiadają warunkom handlu, jakie występują
na targowisku i wszystkich innych miejscach, gdzie odbywa się sprzedaż.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński
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