
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru,  terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm. 1)) art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1445 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Wąbrzeźno.

§ 2. Ustala się następujące zasady pobierania opłaty targowej: 

1) pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasenta;

2) na inkasenta wyznacza się Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie;

3) wysokość wynagrodzenia za inkaso  wynosi  5% pobranych kwot;

4) opłata targowa stanowi dochód budżetu Miasta Wąbrzeźno i podlegać będzie odprowadzeniu w całości do kasy 
Urzędu Miasta Wąbrzeźno w dniu następującym po dniu pobrania opłaty, a gdy dzień ten jest wolny od pracy 
to w pierwszym dniu roboczym.

§ 3. Terminem płatności jest dzień sprzedaży na targowisku. 

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach miejskich w dni powszednie, za 
wyjątkiem sobót, w zależności  od powierzchni zajmowanej przy: 

1) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów:

a) do 3,5 m2 - 12,00 zł, 

b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała - 12,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5m2 do 20m2 ,

c) powyżej 20m2 opłata stała - 50,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł; 

2) sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub innej formie nieprzewidzianej w punkcie 1 - do 1 m2 - 5,00 zł; 

3) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów z użyciem pojazdu osobowego lub osobowego 
z przyczepą:

a) do 3,5 m2 - 17,00 zł, 

b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała - 17,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5m2 do 20m2 , 

c) powyżej 20m2 opłata stała - 55,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł; 

4) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów, z użyciem  pojazdu  innego niż  określony w pkt. 3:

a) do 3,5 m2 - 19,00 zł, 

b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała - 19,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5m2 do 20m2 , 
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c) powyżej 20m2 opłata stała - 57,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł. 

§ 5. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach miejskich w soboty, w zależności 
od powierzchni zajmowanej przy: 

1) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów:

a) do 3,5 m2 - 6,00 zł, 

b) powyżej 3,5 m2 do 20 m2 opłata stała - 6,00 zł + 1,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5 m2 do 20 m2 , 

c) powyżej 20 m2 opłata stała -25,00 zł + 1,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł; 

2) sprzedaż z ręki, kosza lub w innej formie nieprzewidzianej w punkcie 1 - do 1m2 - 2,00 zł; 

3) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów z użyciem pojazdu osobowego lub osobowego 
z przyczepą:

a) do 3,5 m2 - 11,00 zł, 

b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała - 11,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5m2 do 20m2 ,

c) powyżej 20m2 opłata stała - 30,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł; 

4) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów  z użyciem  pojazdu  innego niż  określony w pkt. 3:

a) do 3,5 m2 - 13,00 zł, 

b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała - 13,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 
3,5m2 do 20m2 , 

c) powyżej 20m2 opłata stała - 32,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej 
niż 778,20 zł. 

§ 6. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na terenie miasta Wąbrzeźno, poza targowiskiem 
miejskim, w zależności od powierzchni zajmowanej przy sprzedaży: 

a) do 5 m2  - 15,00 zł, 

b) powyżej 5m2 do 10m2  - 50,00 zł, 

c) powyżej 10 m2  opłata stała - 100,00 zł.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4854). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi    
w życie z  dniem 1 stycznia 2019 roku. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1693, 1722.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada
Miasta niniejszą uchwałą wprowadza na terenie miasta Wąbrzeźno opłatę targową, określa wysokości
stawek oraz zasady poboru opłaty na kolejny rok podatkowy tj. 2019.

Stawki opłaty nie zostały podwyższone. Zmianie ulega jedynie wysokość maksymalnej stawki
dziennej, która nie może przekroczyć 778,20 zł,  zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25
lipca 2018 r. ( M.P. 2018 r. poz. 745) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2019.
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