UCHWAŁA NR IV/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia
inkasentów tej opłaty oraz określenia upoważnionych inkasentów
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445 ze zm.1)) oraz ar. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:

oraz jednostek

1. na targowisku przy Pl. Zamkowym w Nakle nad Notecią
a) za 1m2 zajmowanej powierzchni na stoisku ruchomym - 2,00 zł,
b) za 1 m2 zajmowanej powierzchni na stoisku stałym - 2,00 zł,
2. w innych miejscach, w których prowadzona jest działalność handlowa za 1m2 zajmowanej powierzchni 2,00 zł,
3. przy sprzedaży okazjonalnej, podczas trwania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w każdej
formie - 38,00 zł,
4. przy czasowej sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy z okazji Święta Zmarłych na terenie miasta i gminy
Nakło nad Notecią:
a) ul. Krzywoustego (za jedno stanowisko do 10 m2) - 45,00 zł,
b) ul. Bohaterów – rejon cmentarza (za jedno stanowisko do 10 m2) - 110,00 zł,
c) na terenie sołectw w rejonie cmentarzy (za jedno stanowisko do 10 m2) - 35,00 zł,
5. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w obiektach, od których zobowiązany jest do wnoszenia
podatku od nieruchomości, ma także obowiązek wniesienia opłaty targowej za zajęty teren poza miejscem stałej
sprzedaży, za 1m2 w wysokości - 2,00 zł.
6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 2. 1 Pobór opłaty targowej określonej w § 1, odbywać się będzie:
a) dla pkt 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 - w drodze inkasa, do rąk inkasenta określonego w § 3 ust.1,
b) dla pkt 2, 3, 4c – w drodze inkasa przez sołtysa określonego w § 3 ust.2, na terenie którego działania
organizowane są targowiska.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej:
a) wymienionej w pkt. 1 ppkt. a - 5 % zainkasowanej kwoty
b) wymienionej w pkt. 1 ppkt. b - 10 % zainkasowanej kwoty
§ 3. Upoważnia się do poboru opłaty targowej :
1. Panią Teresę Kotlik - na terenie miasta Nakło nad Notecią,
2. Sołtysów, na targowiskach położonych na terenie wsi:
a) Bielawy
b) Chrząstowo
1) zm.
2) zm.

Dz U z 2018 r. poz.1588, 1722, 1669, 1693, 2073
Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500
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c) Gumnowice
d) Gorzeń
e) Karnówko
f) Karnowo
g) Kazin
h) Lubaszcz
i) Małocin
j) Michalin
k) Minikowo
l) Olszewka
ł) Paterek
m) Polichno
n) Potulice
o) Rozwarzyn
p) Suchary
r) Ślesin
s) Trzeciewnica
t) Wieszki
u) Występ
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XVIII/313/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia
inkasentów tej opłaty oraz Uchwała nr XVI/146/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada
2007 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Wiśniewski
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową, którą
pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W kontekście ustawy targowiskami są wszelkie miejsca, w
których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszy, stoisk, wózków konnych, przyczep, pojazdów
samochodowych, itp. W przedkładanym projekcie uchwały proponuje się nowe wysokości dziennych stawek
opłaty targowej. Jednocześnie w uchwale zostają wskazani upoważnieni inkasenci do poboru opłaty targowej na
targowiskach położonych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.
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