
Uchwała Nr XXXVI/196/2009 
Rady Miejskiej w Skórczu 
z dnia 5 listopada 2009 r. 

 
 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a  
i pkt 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2 (Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3)  uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 
 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na  
targowisku  miejskim przy ul. Parkowej, w wysokości: 

 
1)     od sprzedaży obnośnej dokonywanej z ręki, kosza, wiadra, wózka, roweru 

    itp.                                                                                            - 10,00  zł 
2)     od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk nieoznaczonych o powierzchni 

    do 5m2                                                                                     - 21,00 zł 
3)     od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk umiejscowionych w oznaczo- 

    nych boksach (za jeden boks o powierzchni około 20 m2)      - 37,00 zł 
 

2. Przez sprzedaż ze stanowiska należy rozumieć sprzedaż z ziemi, stolika, stra-
ganu, namiotu, przyczepy, samochodu, wozu itp. 

 
§2 

Opłacie targowej podlega zajęcie powierzchni targowiska zarówno pod  
ekspozycję towarów jak i zaplecze magazynowe, w tym ustawienie przy  
stanowisku samochodu, przyczepy itp. 

 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 173, poz. 

1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241. 
2
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  

Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 

typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368  

 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 

typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem  

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 

225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557 i Nr 76, 

poz. 813 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463. 



§3 
 

1) Opłatę targową pobiera się w dzień sprzedaży, od osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim. 

2) Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa. 
3) Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Pan Kazimierz Grzenia, 

 z którym Burmistrz Miasta zawiera umowę cywilnoprawną, za wynagrodze-
niem prowizyjnym w wysokości 12% od zainkasowanych kwot opłaty. 

 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

    A. Laskowski



UZASADNIENIE 

 

Stawki opłaty targowej przedstawione w projekcie uchwały zostały dostoso-

wane do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miasta określa zasady usta-

lania i poboru oraz wysokość stawek opłat, jednakże opłata targowa nie może prze-

kroczyć maksymalnej stawki. Maksymalna stawka dzienna została określona w ob-

wieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).  

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych i w 2010 r. 

wynosi 681,54 zł. 

Proponowane w projekcie uchwały stawki nie przekraczają tej wysokości. 

 

 


