
 
UCHWAŁA  Nr X/138/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo 
 
 

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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 
620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaŜy dokonywanej na 
targowiskach określone w załączniku do niniejszej uchwały w zaleŜności od formy sprzedaŜy. 

          2. Stawka dzienna opłaty targowej nie moŜe przekroczyć kwoty 699,27 zł. 
 

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na targowiskach, 
z wyjątkiem tych osób i jednostek, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku  
z przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na targowiskach. 

        2. Targowiskami, o których mowa wyŜej, są wszelkie miejsca, w których jest 
prowadzona sprzedaŜ. 

        3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaŜ dokonywana w budynkach lub ich częściach.  
 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Do poboru opłaty targowej w miejscowości Borne Sulinowo wyznacza się jako inkasenta 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 5 w Bornem 
Sulinowie. Do poboru opłaty targowej w poszczególnych sołectwach wyznacza się jako 
inkasentów następujące osoby: 
1) Agnieszka Kwiatkowska - sołtys sołectwa Łubowo; 
2) ElŜbieta Barańska – sołtys sołectwa Ciemino; 
3) Danuta Cywińska – sołtysa sołectwa Dąbie; 
4) Andrzej Siatkowski – sołtys sołectwa Jeleń; 
5) Zbigniew Adamczyk – sołtys sołectwa Juchowo; 
6) Kazimierz Ziółkowski – sołtys sołectwa Kiełpino; 



7) Iwona Worsowicz – sołtys sołectwa Komorze; 
8) Jan Oporski – sołtys sołectwa Krągi; 
9) Roman Słomiński – sołtys sołectwa Kucharowo; 
10) Renata Komorowska – sołtys sołectwa Liszkowo; 
11) Tadeusz Deptuła – sołtys sołectwa Łączno; 
12) Luiza Kostrubiec – sołtys sołectwa Nobliny; 
13) Ewa Schmidt – sołtys sołectwa Piława; 
14) Halina Jaskółka – sołtys sołectwa Radacz; 
15) GraŜyna Pasieka – sołtys sołectwa Rakowo; 
16) Jarosław Kotkowski – sołtys sołectwa Silnowo; 
17) Agnieszka Kasander – sołtys sołectwa Starowice; 
18) Robert Łyszcz – sołtys sołectwa Śmiadowo; 
19) Daniel Arapinowicz – sołtys sołectwa Uniemino. 

3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 15 % pobranej opłaty. 
4. Inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pełną kwotę 

pobranej opłaty i rozlicza się w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie z druków opłaty  
w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano, a w miesiącu grudniu 
do dnia 31 tego miesiąca. 

5. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy  
w sposób określony w § 1. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/189/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

11 lutego 2008 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 Nr 31, poz. 580, Nr 87, poz. 1828 i Nr 102, poz. 2335, z 2010 r. Nr 13, 
poz. 255 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 1137). 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 19 czerwca 
2011 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr X/138/2011 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
 
 
 
Lp. 

 
Formy sprzedaŜy 

Dzienne stawki 
Opłaty targowej 

(w zł) 
 

1. 
 

 
Od sprzedaŜy z ziemi do ręki 

 
4 

 
2. 

 
Od sprzedaŜy ze stoiska, straganu, ławy stołu itp. (od 
jednego stanowiska) 
 

 
7 

 
3. 

 
Od sprzedaŜy z pojazdu samochodowego, przyczepy, 
naczepy, platformy itp. (od kaŜdego środka 
transportowego) 
 

 
13 

 
4. 

 
Od sprzedaŜy łączonej dokonywanej z miejsc 
wymienionych w pkt 2 i ze środka transportowego 
wymienionego w pkt 3 (od kaŜdego środka 
transportowego) 
 

 
19 

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

 
 



Uzasadnienie: 
Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, rada gminy jest uprawniona do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów 
płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaŜy na targowiskach. Przy czym stawka opłaty targowej nie moŜe przekroczyć kwoty 
maksymalnej określanej corocznie przez Ministra Finansów. W 2011 roku opłata targowa nie 
moŜe być wyŜsza niŜ 699,27 zł dziennie.  
 W dniu 19 czerwca 2011 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 102, poz. 584), która definiuje pojęcie 
targowiska w następujący sposób „Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest 
prowadzona sprzedaŜ”. Ponadto wprowadziła ona przepis, iŜ opłacie targowej nie podlega 
sprzedaŜ dokonywana w budynkach lub ich częściach. 

Stąd teŜ naleŜało po pierwsze usunąć z poprzedniej uchwały zapisy „na targowisku w 
Bornem Sulinowie” i „na targowisku w Łubowie”, poniewaŜ mogłoby to spowodować brak 
opodatkowania sprzedaŜy dokonywanej poza formalnie wskazanymi miejscami, a tym samym 
doprowadziłoby do faktycznego uprzywilejowania osób handlujących w takich miejscach. Po 
drugie ze względu na potrzebę opodatkowania sprzedaŜy we wszelkich miejscach wyznaczyć na 
inkasentów opłaty targowej oprócz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – inkasenta 
opłaty targowej w miejscowości Borne Sulinowo, sołtysów wszystkich sołectw na terenie Gminy 
Borne Sulinowo.  
 Utrzymane zostało zwolnienie od opłaty targowej dla osób i jednostek, które są 
podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na 
targowiskach. Tak więc sprzedający, który opłaca podatek od nieruchomości od budynku lub 
budowli, w których prowadzi handel, nie będzie zobowiązany uiszczać dodatkowo opłaty 
targowej.  
  
 
 


