Uchwała Nr XLVIII/351/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27
marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście
Kościerzyna oraz unormowania 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 1995r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010r.(M.P z 2009r. Nr 52 poz. 742).

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:

§1
W § 1 w pkt 3 ww. uchwały kwotę 658,94 zł zastępuje się kwotą 681,54 zł.
§2
Określa się dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Kościerzyna
Nr XLVIII/351/09
z dn. 30 września 2009r.

Stawki opłaty targowej na 2010 rok
Lp.

Treść

Na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Wojska
1
Polskiego
Sprzedaż z samochodu osobowego i samochodu o
a ładowności do 3,5 t, platformy lub przyczepy za każdy taki
pojazd użyty do sprzedaży
Sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 3,5 t, za
b
każdy taki pojazd użyty do sprzedaży
c

Sprzedaż z ławy, lub stołu na cele związane ze sprzedażą
(niezależnie od branży) -za każdy metr bieżący

Stawki opłaty

40,00
50,00
10,00

d Stragan lub kiosk na targowisku
Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra, skrzyni itp. za m2
e
powierzchni

50,00

f Sprzedaż kaset magnetofonowych, kaset wideo i CD

60,00

2
a
b
c
3
a
b
c
d
e

Na targowisku przy ulicy Klasztornej
Sprzedaż artykułów ogólnorolnych w systemie handlu
obnośnego
Sprzedaż z pojazdu zaprzęgowego (furmanki)
Sprzedaż z pozostałych pojazdów bez względu na rodzaj
sprzedawanych towarów (wszystkie pojazdy mechaniczne
tzn. rolnicze, osobowe, dostawcze, ciężarowe).
Sprzedaż na innych targowiskach
Sprzedaż z samochodu osobowego i samochodu o
ładowności do 3,5 t, platformy lub przyczepy za każdy taki
pojazd użyty do sprzedaży
Sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 3,5 t, za
każdy taki pojazd użyty do sprzedaży
Sprzedaż z ławy, lub stołu (niezależnie od branży) -za każdy
metr bieżący
Stragan lub kiosk na targowisku
Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra, skrzyni itp. za m2
powierzchni

f Sprzedaż kaset magnetofonowych, kaset wideo i CD

10,00

15,00
15,00
20,00

40,00
50,00
10,00
50,00
10,00
60,00

UZASADNIENIE
Proponowane zmiany stawek opłat targowych na 2010 rok maja na celu ich
urealnienie, ponieważ w okresach poprzednich stawki te zmieniane były w niewielkim
stopniu. Ponadto zbliżone są one do opłat pobieranych na targowiskach w innych
gminach.

