
UCHWAŁA NR LII/391/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 września 2013 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 - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt.1 
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 
95 poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz. 724)Rada 
Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść paragrafu 1 ww. uchwały w sposób następujący: 

1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicach Targowej: 

a) za sprzedaż z namiotu za każdy zajęty 1 mb wzdłuż linii rozgraniczających 9 zł, 

b) inne formy dokonywania sprzedaży targowej za 1m2 zajętej powierzchni 10 zł.

2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich przy ul. Ogrodowej, 
Klasztornej i Wojska Polskiego: 

a) za sprzedaż z samochodu lub namiotu 36 zł 

b) za sprzedaż do 1m2 zajętej powierzchni 10 zł.

3. Określa się wysokość stawek opłaty targoej na innych targowiskach niż określono to w ust. 1 i 2, 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) inne formy dokonywania sprzedaży targowej za 1m2 zajętej powierzchni 15 zł.

§ 2. Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: Dzienna stawka opłaty targowej w 2014 roku nie może 
przekroczyć kwoty 764,62 zł. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem paragrafu 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwaływ sprawie określeniawysokości stawek opłat targowychw mieścieKościerzynadotyczy

generalnie zmiany stawki opłaty na targowisku przy ulicy Targowejzwiązanej z innymniż dotychczas podziałem

miejsc handlowych,co związane jest ze zrealizowanymzadaniemw ramach programu „Mój Rynek”
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