UCHWAŁA NR XIV/112/15
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.
774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978 i poz. 1197) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Działdowo:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso,
5) wprowadza zwolnienie przedmiotowe od opłaty targowej.
§ 2. Na terenie Gminy - Miasto Działdowo wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy - Miasto Działdowo
w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z kosza, wiadra:
a) produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,

4,00 zł,

b) pozostałych towarów i produktów

16,00 zł;

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego lub furmanki:
a) produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,

15,00 zł,

b) pozostałych towarów i produktów

22,00 zł;

3) przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t. lub ciągnika oraz
samochodu osobowego z przyczepą:
a) produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,
b) b) pozostałych towarów i produktów

16,00zł,
32,00 zł;

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 r.), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne
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4) 4) przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t.,
5) przy sprzedaży z namiotu, straganu, ławy:
a) stanowisko o powierzchni do 18 m2
b) za każde dalsze stanowisko o powierzchni do 18 m2

46,00 zł;

21,00zł;
21,00 zł.

6) przy sprzedaży przedmiotów używanych na wyodrębnionej części targowiska przy ul. Gen. J. Hallera 33,
podczas organizowanych przez zarządzającego targowiskiem tzw. „Pchlich Targów”
1,00 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej poza targowiskiem przy ul. Gen. J. Hallera 33 powierza się:
- - Panu Pawłowi Wółkowskiemu,
- - Panu Pawłowi Buńkowskiemu,
- - Panu Maciejowi Dobrzenieckiemu
- Panu Witoldowi Murza-Murzicz,
- Pani Annie Szmit.
3. Na inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Gen. J. Hallera 33 wyznacza się prowadzącego to
targowisko.
4. 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, za pobór opłaty targowej w wysokości 18% zainkasowanej opłaty.
5. Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z pobranych opłat w okresach tygodniowych, w ciągu 2 dni roboczych po
zamknięciu okresu rozliczeniowego.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg publicznych.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) Uchwała Nr XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r. Nr 1 poz. 33),
2) Uchwała nr XXXIX/309/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 r. dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty
targowej ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r. Nr 186, poz. 2509),
3) Uchwala Nr III/16/10 rady Miasta Działdowo z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/216/08
Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (
Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2011 r. Nr 12, poz.210),
4) Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 r. dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty
targowej ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 17),
5) Uchwała Nr XXXVIII/344/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
określającej wysokości stawek opłaty targowej. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 2804).
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§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski
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