UCHWAŁA NR XIX/133/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania
innych spraw dotyczących tego świadczenia
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt.1 lit.
a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr
95 poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się w paragrafie 1 ust 1 litera a i b , ust 2 lit a i b oraz ust. 3 ww. uchwały w sposób
następujący:
1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich przy ulicach Targowej
i Wojska Polskiego:
a) za sprzedaż z wyznaczonego miejsca postojowego 36 zł,
b) za sprzedaż do 1m2 zajętej powierzchni 10 zł.
2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na innych targowiskach niż określono to w pkt 1,
gdzie dokonywana jest sprzedaż określona w art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) za sprzedaż z samochodu lub namiotu 40 zł
b) za sprzedaż do 1m2 zajętej powierzchni 15 zł.
3. W przypadku innych form dokonywania sprzedaży targowej nieokreślonej w niniejszej uchwale
opłatę targową ustala się w oparciu o zajętą powierzchnię w m2 przemnożoną przez stawkę określoną
w ust. 1 i 2 lit. b.
§ 2. Zmienia się §2 ust. 1 w sposób następujący:
1. opłatę targową na targowiskach miejskich pobierają upoważnieni przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna pracownicy urzędu (posiadający legitymację służbową), którzy z chwilą jej pobrania wydają
osobą płacącym pokwitowania na druku ścisłego zarachowania, opatrzonym pieczęcią Urzędu Miasta
Kościerzyna.
§ 3. Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: Dzienna stawka opłaty targowej w 2012 roku nie
może przekroczyć kwoty 728,64 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

Id: GRAAEGYOSEVCFYPJFCKSOXXJU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W związku ze zmianami zachodzącymi na terenach objętych handlem typu targowiskowego proponuje
się określenie wysokości stawek opłaty targowej przedstawionych w projekcie niniejszej uchwały.
W związku z zaprzestaniem prowadzenia targowiska przy ulicy Klasztornej oraz zmian stawek opłat
targowych proponuje się uchylenie uchwały z dnia 27 marca 2002r., która regulowała sprawy dotyczące
poboru i wysokości opłat targowych. Niniejsza uchwała obowiązywała by od 1 stycznia 2012r.

Id: GRAAEGYOSEVCFYPJFCKSOXXJU. Podpisany

Strona 1

