UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na targowisku „Mój Rynek” w Dzierzgoniu.
§ 2. Ustala się wysokość stawki dziennej opłaty targowej:
1) za zajęcie pawilonu handlowego nr 3 - 24 – 28,00 zł
2) za zajęcie stanowiska otwartego bez zadaszenia – 28,00 zł
3) za zajęcie kolejnego pawilonu lub stanowiska, o których mowa w pkt 1 i 2 przez tego samego sprzedawcę
z zastrzeżeniem §4 - 8,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się wysokość stawki dziennej opłaty targowej:
1) za zajęcie pawilonu handlowego nr 1 - 2 – 21,00 zł
2) za zajęcie stanowiska otwartego bez zadaszenia – 21,00 zł
3) za zajęcie kolejnego pawilonu lub stanowiska, o których mowa w pkt 1 i 2 przez tego samego sprzedawcę
z zastrzeżeniem §4 - 6,00 zł.
2. Pawilony handlowe i stanowiska bez zadaszenia określone w §3 ust. 1 przeznaczone są do sprzedaży
płodów rolnych i sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
3. W przypadku sprzedaży produktów innych niż określonych w §3 ust. 2 stosuje się wysokość stawki
dziennej opłaty targowej określonej w §2.
§ 4. Obniżona opłata targowa, o której mowa w §2 pkt 3 i §3 ust. 1 pkt 3 uchwały, dotyczy wyłącznie
zajęcia drugiego stanowiska lub pawilonu przez tego samego sprzedawcę. W razie zajęcia trzeciego i kolejnego
stanowiska lub pawilonu przez tego samego sprzedawcę opłatę ustala się odpowiednio zgodnie z § 2 pkt 1 i 2
lub §3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały.
§ 5. Ustala się wysokość stawki dziennej opłaty targowej przy sprzedaży płodów rolnych z własnych upraw
ze stołu, ręki, wózka, kosza, skrzynki do 1 m2 zajętej powierzchni – 1,00 zł.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2018 r. nr III/17/2018 w sprawie
opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r. poz. 4928).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.
tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1669, poz. 2073.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), Rada Miejska w Dzierzgoniu w drodze uchwały wprowadza wysokość opłaty
targowej z tym, że stawki nie mogą przekroczyć 778,20 zł dziennie, górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2019 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P.
z 2018 r. poz. 745).
Stawki określone w §3 zgodne są z realizowanym projektem pt. „Przebudowa i wyposażenie targowiska
stałego w Dzierzgoniu” oraz regulaminem targowiska „Mój Rynek” w Dzierzgoniu.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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