UCHWAŁA Nr XII/113/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie:
„Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru
opłaty targowej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.
1515) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1 Wprowadza się opłatę targową i ustala się dzienne stawki opłaty targowej (od osób
fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej) na terenie Gminy Łobżenica:
1. NA WYZNACZONYM TERENIE TARGOWISKOWYM:
a) za dokonywanie sprzedaży na stanowiskach o powierzchni 3 m x 6 m

30,00 zł

b) za prowadzenie sprzedaży w innych miejscach nie posiadających oznaczenia przy
powierzchni:
- do 3 m ² (sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki)

5,00 zł

- od 3 m2 do 9 m2 (stoły, stragany )

20,00 zł

- od 9 m2 do 18 m2 (stoły, stragany )

30,00 zł

- od 18 m2 do 25 m2 (stoły, stragany)

40,00 zł

- przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu o masie do 3,5t

30,00 zł

- przy sprzedaży bezpośredniej z samochodu o masie powyżej 3,5t

60,00 zł
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2. NA TERENIE MIASTA POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI:
Za dokonywanie sprzedaży na stanowiskach o powierzchni:
- do 6 m2

50,00 zł

- od 6 m2 do 18 m2

80,00 zł

- powyżej 18 m2

150,00 zł

3. NA TERENIE PRZYCMENTARNYM:
- za dokonywanie sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy na stanowiskach o powierzchni
do 9 m2

10,00 zł

4. NA TERENIE WSI
- za dokonywanie sprzedaży

15,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa od osób fizycznych, osób
prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) na terenie wsi sołtysów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) na terenie miasta:
a) panią LUCYNĘ PÓŁGĘSEK zam. w ŁOBŻENICY,
b) panią REGINĘ KOWALEWSKĄ zam. w RATAJACH.
3. Z zainkasowanej opłaty targowej rozliczenie następuje w następujący sposób:
1) osoby wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 do 3 – go dnia miesiąca
po miesiącu, za który pobrana była opłata,
2) osoby wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2 w każdy poniedziałek za tydzień, za który
pobrana była opłata.

2|Strona

4. Ustala się wynagrodzenie inkasentom, o których mowa w § 2 pkt. 2 w wysokości
20 % pobranych osobiście należności i terminowo odprowadzonych i rozliczonych
opłat.
5. Inkasenci

wyznaczeni

do

poboru

opłaty

targowej

mają

obowiązek

ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach (druk ścisłego
zarachowania), które zostają wydane w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Łobżenica.
§

3

Traci

moc

uchwała

Nr

XXXVII/259/14

Rady

Miejskiej

w

Łobżenicy

z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie „Ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
i sposobu jej poboru”.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/113/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie:
„Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru
opłaty targowej”.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miejska określa zasady
ustalania i poboru, terminy płatności i wysokość stawek dziennych opłaty targowej
w drodze inkasa. Górna granica stawki dziennej opłaty targowej w 2016 roku została
określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015
roku, poz. 735).

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja
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