UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) 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 (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 9, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawki opłaty targowej;
3) określa zasady ustalenia 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. 1 Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański wprowadza się opłatę targową.
2. Opłacie targowej podlega sprzedaż dokonywana w dniach od poniedziałku do piątku.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy
Nowy Dwór Gdański w wysokości 25,00 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:
1) przy sprzedaży artykułów ze stołu, namiotu, straganu:
- przy zajmowanej powierzchni do 16 m2 - 17,00 zł
- za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni - 5,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, z samochodu dostawczego - 15,00 zł
3) przy sprzedaży z ręki z zajęciem placu od powierzchni zajmowanego m2 - 5,00 zł
4) przy sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów, rozsad, własnych wyrobów rękodzielniczych oraz jadalnych
produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w gospodarstwach domowych, na części działki nr 487/21
położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera przy kładce pieszej, których łączna dzienna waga
przeznaczona do sprzedaży nie przekracza 20 kg - 2,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej określanej
corocznie przez Ministra Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez
wezwania, na rachunek gminy Nowy Dwór Gdański, lub w sposób wskazany § 7.
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom w osobach: Artur Kordek, Piotr Antonowicz, Przemysław
Rumocki.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej do wysokości 18 %
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży na targowiskach
w sposób wyznaczony w § 3.
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5. Szczegółowe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo
umowa zawarta między Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego a inkasentem.
6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie 4 dni od dnia upływu terminu płatności do
kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr 208/XXV/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych upoważniają w art. 19 pkt 1 lit. a radę gminy do określenia
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wysokości stawek opłat określonych w ustawie, wskazując przy
tym na dzienne stawki maksymalne.
Od 1 styczna 2016 r. opłata targowa nie ma charakteru obligatoryjnego. O jej wprowadzeniu na terenie gminy
decyduje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały proponuje przyjęcie na terenie gminy opłaty targowej.
Pobór opłaty targowej wymaga podjęcia w pierwszej kolejności uchwały o jej wprowadzeniu, a dopiero w dalszej o zasadach ustalania i poboru oraz terminach płatności i wysokości jej stawek, przy czym stawki te nie mogą
przekroczyć kwot wymienionych przez ustawodawcę. Na rok 2018 obowiązuje w tym względzie obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych na 2018 r. opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz.800.
W związku ze stale spadającym dochodem z tytułu opłaty targowej, w przedkładanym projekcie uchwały na rok
2018 stawki opłaty targowej pozostawiono na poziomie roku 2017. Projekt uchwały przewiduje odstąpienie od
poboru opłaty targowej w soboty i w niedziele.
Ponadto w uchwale dokonano zmian polegających na wskazaniu nowych inkasentów opłaty targowej.
W myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz przygotowuje projekty uchwał Rady
Miejskiej i przedkłada Radzie Miejskiej w celu uchwalenia.
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