
UCHWAŁA NR XVII/182/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 
774 i poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269 i poz. 1649) w związku z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1045) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Bornem Sulinowie:

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.

§ 2. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Borne Sulinowo.

§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Borne Sulinowo:

1) od sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza i z ziemi do ręki - 4,00 zł;

2) od sprzedaży ze stoiska, straganu, ławy, stołu itp. (od jednego stanowiska) - 7,00 zł;

3) od sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, itp. (od każdego środka 
transportowego) - 13,00 zł;

4) od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc wymienionych w pkt 2 i ze środka transportowego 
wymienionego w pkt 3 (od każdego środka transportowego) - 19,00 zł.

2. Opłata za stanowisko oznacza opłatę za powierzchnię do 2 m².

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest 
płatna, bez wezwania, na rachunek Gminy Borne Sulinowo, z zastrzeżeniem § 6.

§ 5. Z opłaty targowej zwalnia się sprzedaż własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych 
prowadzoną podczas imprez artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych, wystaw, festynów i kiermaszów 
oraz sprzedaż dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się:

1) na targowisku w Bornem Sulinowie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bornem Sulinowie;

2) w innych miejscach Iwonie Biegajło.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 15 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 7 każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Borne Sulinowo, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Opłata za miesiąc grudzień musi być odprowadzona do 31 grudnia każdego roku.

6. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w sposób określony 
w § 3.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII/352/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 marca 
2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 
1150).

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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