B R .0007.121.2019
UCHWAŁA Nr XIV/167/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. – Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1170)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Czersk.
§ 2.
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaży detalicznej na targowisku miejskim przy ul. Generała Hallera
w Czersku w niżej wymienionych wysokościach:
1) 7,50 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska, z tym że stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych,
2) 10 zł w formie obnośnej (bez zajmowania stoiska).
§ 3.
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaży detalicznej we wszystkich innych miejscach na terenie miasta
Czersk poza wskazanym w § 2, w których prowadzony jest handel obnośny i obwoźny w wysokości
3,50 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy stoiska, z tym że stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4.
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaży detalicznej we wszystkich miejscach na terenie Gminy Czersk,
poza terenem miasta Czersk, w których prowadzony jest handel obnośny i obwoźny w wysokości
1,20 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy stoiska, z tym że stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 5.
Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci ustaleni odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
§ 6.
1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż..
2. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży
na targowisku.
§ 7.
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1. Zwalnia się z opłaty targowej:
1) dokonujących sprzedaży, którzy posiadają prawo do korzystania z gruntu gminnego na cele
handlowe na podstawie umowy dzierżawy z Gminą,
2) sprzedaż wyrobów własnych dokonującego sprzedaży, na kiermaszach i imprezach
organizowanych lub współorganizowanych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Zwolnienie nie dotyczy handlu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr XII/128/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia opłaty targowej.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada
Gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, którymi są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie
targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera
się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń
targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Podwyższono
obowiązujące stawki, oraz wprowadzono nowe stawki opłat targowych we wszystkich innych
miejscach na terenie miasta Czersk poza targowiskiem przy ul. Generała Hallera, w których
prowadzony jest handel obnośny i obwoźny. Maksymalna stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć kwoty ogłoszonej przez Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych. Na rok 2019 jest to kwota 778,20 zł dziennie.
Tabela porównawcza
Opłata dzienna od sprzedaży
Wysokość opłaty
Wysokość opłaty
% zmiany
detalicznej
w 2019 r.
w 2020 r.
Targowisko miejskie przy ul. Generała Hallera w Czersku
ze stoiska o długości 2 m
11,50
15,00
 30,00
ze stoiska o długości 4 m
21,40
30,00
 40,00
w formie obnośnej
5,10
10,00
 96,00
(bez zajmowania stanowiska)
Inne miejsca na terenie miasta Czersk, w których prowadzony jest handel obnośny i obwoźny
ze stoiska o długości 2 m
11,50
3,50 zł za każdy
ze stoiska o długości 4 m
21,40
rozpoczęty metr
kwadratowy
w formie obnośnej
5,10
stoiska*
(bez zajmowania stanowiska)
Poza terenem miasta Czersk
ze stoiska o długości 2 m
10,50
1,20 za każdy
rozpoczęty metr
ze stoiska o długości 4 m
19,40
kwadratowy
w formie obnośnej
4,10
stoiska*
(bez zajmowania stanowiska)

* stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt. 1 lit. a
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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