UCHWAŁA NR XXIX/246/2018
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i 1432) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2-3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.: poz. 1588, poz. 1669,
poz. 1693 i 1722)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Miasto Radziejów wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:
1) za sprzedaż ze stoiska w dni targowe (środa) – 20 zł;
2) za sprzedaż ze stoiska w pozostałe dni tygodnia – 11 zł;
3) za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki – 5 zł.
§ 3. Określa się następujące zasady pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Radziejów:
1) terminem płatności opłaty targowej będzie dzień dokonywania sprzedaży;
2) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa;
3) na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Miasta w Radziejowie:
a) Pawła Betlińskiego,
b) Waldemara Szypra,
c) Pawła Śrubasa.
§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż następujących przedmiotów handlu:
a) balonów,
b) zniczy i kwiatów przy cmentarzu,
c) sadzonek przy ogródkach działkowych,
d) towarów oferowanych na festynach i kiermaszach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Miasta Radziejów
Nr XXII/185/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opłaty targowej (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 6 grudnia 2017 r., poz. 5003).
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z nowelizacją przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynikających

z

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045), opłata targowa zyskała charakter fakultatywny, co oznacza, że
pobór opłaty wymaga podjęcia uchwały w sprawie jej wprowadzenia.
Maksymalna stawka opłaty targowej w 2019 r. wynosi 778,20 zł dziennie (Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2019 r. M.P. z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 745). Niniejsza uchwała wprowadza od
2019 r. wzrost stawek opłaty targowej o 1 zł, tj. o ok. 6%, pozostawiając bez zmian zwolnienia
przedmiotowe. Ponadto zwiększono liczbę wyznaczonych inkasentów, w celu ułatwienia poboru
opłaty targowej.
Wobec powyższych argumentów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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