Uchwała nr XXXVII/358/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2006 r. nr
121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaŜy detalicznej na targowisku miejskim przy ul. Generała
Hallera w Czersku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie miasta Czersk, w których
prowadzony jest handel obnośny i obwoźny, z zastrzeŜeniem § 2, w niŜej podanych
wysokościach:
10,00 zł
a) ze stoiska o długości 2 m
b) ze stoiska o długości 4 m
19,00 zł
c) w formie obnośnej (bez zajmowania stoiska)
5,00 zł
§2
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaŜy na targowisku miejskim przy ul. 21 Lutego w Czersku
w niŜej podanych wysokościach:
a) z samochodu o ładowności do 2 ton
26,00 zł
b) z samochodu dostawczego o ład. powyŜej 2 ton
50,00 zł
c) z samochodu osobowego lub przyczepki
16,00 zł
d) z przyczepy ciągnikowej
24,00 zł
e) bez środka transportu
16,00 zł
§3
Ustala się opłatę dzienną od sprzedaŜy detalicznej we wszystkich miejscach na terenie gminy
Czersk poza terenem miasta Czersk, w których prowadzony jest handel obnośny i obwoźny,
w niŜej podanych wysokościach:
a) ze stoiska o długości 2 m
9,00 zł
b) ze stoiska o długości 4 m
17,00 zł
c) w formie obnośnej (bez zajmowania stoiska)
4,00 zł
§4
Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci wskazani odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§5
Traci moc uchwała nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie:
Rada Miejska w ramach swych kompetencji ustala stawki opłat targowych. W niniejszej
uchwale przyjęto zmienione wielkości stoisk oraz nowe stawki opłat. Wielkość stoisk
określono po konsultacjach, jakie przeprowadzono na targowisku w sierpniu br. z osobami
handlującymi i obsługującymi targowisko. Odpowiadają one wielkościom najczęściej
stosowanych namiotów stoiskowych.

