
UCHWAŁA NR X/57/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 kwietnia 2015 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 zmienionej uchwałą Nr LXIII/463/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
28 marca 2014r 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 2014r. Nr 
849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (Monitor Polski z 2014r. poz. 718) Rada Miasta Kościerzyna na 
wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść paragrafu 1 ust. 1 litera a i b ww. uchwały w sposób następujący:

1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na targowisku miejskim w Kościerzynie przy ulicy Targowej:

a) za sprzedaż z namiotu za każdy rozpoczęty metr obrysu namiotu w części zajętej na eksponowanie towaru 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych - 9 zł,

b) za sprzedaż spoza namiotu za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska wzdłuż ciągu komunikacyjnego - 9 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione koniecznością doprecyzowania kryteriów określania stawek

opłaty targowej na targowisku miejskim w Kościerzynie przy ulicy Targowej.
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