
UCHWAŁA NR XIII /112/ 19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2020 rok i sposobu 
jej poboru

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późń zm ) art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( 
t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170 ze zm ) Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 roku 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. ( MP. z 2019 poz. 738) 
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży :

1) artykułów rolno - spożywczych - 5,00 zł  od stanowiska

2) artykułów przemysłowych - 4 ,00 zł dziennie od jednego m² zajętej powierzchni handlowej

3) przy prowadzeniu małej gastronomii:

- z autobusu, przyczepy, samochodu – 40 zł

- pozostałe formy małej gastronomii   – 30 zł

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się  Panią Bernadetę  Samonek  oraz Panią Marie Stachowiak.

3. Wynagrodzenie za powyższe czynności inkasent otrzymuje w wysokości 10 % pobranych  opłat.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 5. Opłata targowa jest pobierana od sprzedaży artykułów rolno - spożywczych i przemysłowych na 
targowiskach w szczególności: ze stołów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Czerniejewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/112/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2020 rok i sposobu
jej poboru

Proponuje się pozostawienie stawek obowiązujących w roku podatkowym 2019 w kwocie 5 zł za
sprzedaż artykułów rolno-spożywczych oraz stawki za sprzedaż artykułów przemysłowych w kwocie 4 zł
dziennie od 1 m² zajmowanej powierzchni handlowej oraz 2 stawek opłaty targowej w związku
z dokonywaniem sprzedaży dotyczącej małej gastronomii w kwocie 40 zł i 30 zł dziennie.

Proponowana uchwała uzyskała pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 23 października 2019 r., zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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