UCHWAŁA Nr IX/57/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.1)) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, z zastrzeżeniem § 2, w następujących wysokościach,
za sprzedaż:
1) z samochodu osobowego - 20,00 zł;
2) z samochodu osobowo-towarowego, dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą - 38,00 zł;
3) z samochodu ciężarowego lub przyczepy, naczepy, platformy - 44,00 zł;
4) z ręki, koszyka, wiadra, roweru, motoru, wózka ręcznego - 4,00 zł;
5) z placu zajętego w celach handlowych, z zastrzeżeniem pkt 6, od zajętej powierzchni:
a) do 4 m2 - 9,00 zł,
b) ponad 4 m2 do 10 m2 - 14,00 zł,
c) ponad 10 m2 - 14,00 zł plus 1,50 zł za każde następne rozpoczęte 10 m2;
6) z placu zajętego w celach handlowych, w dniach imprez okolicznościowych (m.in. odpustów,
kiermaszy), od 1m2 zajętej powierzchni - 10,00 zł.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż produktów rolnych na targowisku
gminnym w Nowem przy ulicy Dworcowej w następujących wysokościach, za sprzedaż:
1) z samochodu osobowego - 14,00 zł;
2) z samochodu osobowo-towarowego, dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą - 26,50 zł;
3) z samochodu ciężarowego lub przyczepy, naczepy, platformy - 30,50 zł;
4) z ręki, koszyka, wiadra, roweru, motoru, wózka ręcznego - 2,80 zł;
5) z placu zajętego w celach handlowych, z zastrzeżeniem pkt 6, od zajętej powierzchni:
a) do 4 m2 - 6,30 zł,
b) ponad 4 m2 do 10 m2 - 9,80 zł,
c) ponad 10 m2 - 9,80 zł plus 1,00 zł za każde następne rozpoczęte 10 m2;
6) z placu zajętego w celach handlowych, w dniach imprez okolicznościowych (m.in. odpustów,
kiermaszy), od 1m2 zajętej powierzchni - 7,00 zł.
§ 3. W przypadku sprzedaży łączonej, tj. sprzedaży produktów rolnych i innych produktów, na
targowisku gminnym w Nowem przy ulicy Dworcowej obowiązują stawki opłaty targowej określone
w § 1.
§ 4. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 778,20 zł.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1) Zmiany

do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, 1693, 1669, 1722, 2073, z 2019 r.
poz. 534.
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2. Wyznacza się jako inkasenta Fundację Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6,15% od pobranej opłaty targowej.
4. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest inkasentowi raz w miesiącu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Słomiński
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej
Ustalone w uchwale różne formy sprzedaży odpowiadają warunkom handlu, jakie występują na
targowisku i wszystkich innych miejscach, gdzie odbywa się sprzedaż.
W proponowanej uchwale stawki opłaty targowej mieszczą się w obowiązujących granicach stawek
maksymalnych (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku - M.P.
poz. 745).
Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań
własnych gminy należy m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujące sprawy
targowisk. W ramach wykonywania ww. zadań Gmina zrealizowała inwestycję pn. "Budowa
targowiska gminnego w miejscowości Nowe". W związku z realizacją inwestycji Gmina uzyskała
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów". Jednym z warunków otrzymania dofinansowania było zagwarantowanie, że koszt
wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie co najmniej 25% niższy od kosztu
wynajmu przez inne podmioty. Aby spełnić w/w warunek otrzymania dotacji, w § 2 uchwały
utrzymano preferencyjne stawki opłaty targowej dla przedmiotu sprzedaży, tj. dla produktów rolnych.
Ponadto w § 5 uchwały wyznaczono nowego inkasenta opłaty targowej i zmieniono (obniżono)
wynagrodzenie dla inkasenta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Słomiński
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