Uchwała Nr IX / 81 /07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
opłaty targowej.
Na podstawie art.. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ), pkt 4 lit. a Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. ( Monitor Polski Nr 47 poz. 557 oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162., poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173
poz.1218 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, płatnej przy wjeździe na targowisko, w
następujących wysokościach:
1) od każdej wystawionej sztuki na sprzedaż;
a) bydło i konie powyżej dwóch lat
27,00 zł,
b) trzoda chlewna do 6 m-cy, owca
3,00 zł,
c) jałowizna, źrebięta powyżej 6 m-cy do 2 lat
16,00 zł,
d) trzoda chlewna powyżej 6 m-cy
10,00 zł,
e) cielęta, źrebięta do 6 m-cy
14,00 zł,
jednak nie więcej niż łącznie 631,94 zł,
2) przy sprzedaży z samochodu , platformy,
przyczepy samochodowej – od samochodu,
przyczepy
20,00 zł,
3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka,
skrzynki od indywidualnych producentów
sprzedających wytwory swojej produkcji
np. sery, masło, jaja, itp.
4,50 zł,
4) przy sprzedaży z wozu konnego
10,00
zł,
5) przy
sprzedaży
z
wózka
ręcznego,
roweru,
itp.
4,50.zł,
6) przy sprzedaży z lady lub stołu;
a) do 1 m2 powierzchni
9,00 zł,
b) powyżej 1 do 2 m2 powierzchni
16,00 zł,
c) powyżej 2 do 3 m2 powierzchni
22,00 zł,
d) powyżej 3 m2 powierzchni
55,00 zł,
jednak nie więcej niż łącznie 631,94 zł,
7) przy sprzedaży ze straganu, kiosku
21,00 zł,
8) przy sprzedaży warzyw, grzybów,

2

jagód, kwiatów – od 1m² zajmowanej powierzchni
4,00 zł.
jednak nie więcej niż łącznie 631,94 zł.

placu

targowego

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie
Pom.
2. Opłata będzie pobierana przez osobę posiadającą upoważnienie inkasenta.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 40% zainkasowanych
kwot.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/217/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 7 grudnia
2005 r. ( opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 138 poz. 2456 ) w sprawie określenia
zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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