
UCHWAŁA NR XII/76/20185
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz 
15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 
r. poz. 8491)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza:

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. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na terenie gminy:

a) sprzedaż obnośną a w szczególności z ręki, kosza i rowerów w  wysokości – 20 zł,

b) sprzedaż z ziemi a w szczególności z kosza, skrzynki, wózka, wiadra, za każdy rozpoczęty 1 m² 
wykorzystywanej powierzchni:

- artykułów rolno-spożywczych, warzyw, owoców i runa leśnego – 8 zł,

- pozostałych artykułów – 12 zł,

c) sprzedaż z ław, stoisk, stołów, stojaków za każdy rozpoczęty 1 m² wykorzystywanej powierzchni:

- artykułów rolno-spożywczych, warzyw, owoców i runa leśnego – 8 zł,

- pozostałych artykułów – 12 zł,

d) sprzedaż z tymczasowych obiektów budowlanych oraz z tzw. wystawki za 1 m² wykorzystywanej powierzchni – 
6 zł,

e) sprzedaż z wózków gastronomicznych, wózków rowerowych, rikszy za każdy rozpoczęty 1 m² wykorzystywanej 
powierzchni – 10 zł,

f) sprzedaż z lodówki, lady chłodniczej za każdy rozpoczęty 1 m² wykorzystywanej powierzchni – 10 zł,

g) sprzedaż z przyczep gastronomicznych, pojazdów samochodowych:

- artykułów rolno-spożywczych – 30 zł,

- pozostałych artykułów – 60 zł,

h) sprzedaż w punkcie o powierzchni powyżej 30 m² – 200 zł,

i) sprzedaż w punkcie o powierzchni powyżej 40 m² – 250 zł,

j) sprzedaż w punkcie o powierzchni powyżej 50 m² z – 350 zł.

§ 3. W okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 września do 31 grudnia stawki wynoszą 50% stawek 
wskazanych w § 2.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

1) zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 528 oraz 774
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§ 5. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwot określanych corocznie przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. 1. Pod pojęciem wykorzystywanej powierzchni należy rozumieć jednolity obszar służący sprzedającemu 
do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia, stoiska lub innego 
przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażowej, wystawowej, magazynowania towarów, składania opakowań po 
towarach, jak również dla potrzeb bytowych samego sprzedającego.

2. Opłata targowa jest:

- iloczynem wykorzystywanej powierzchni i ustalonej dziennej stawki za 1 m² zajmowanej powierzchni w 
przypadku punktu § 2 lit. a), b), c), d), e), f);

- opłatą stałą w wysokości podanej odpowiednio w § 2 lit. g), h), i), j).

§ 8. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

a) w Grzybowie i Dźwirzynie – Ewa Gilner i Rafał Adamek,

b) w Błotnicy – Ewa Sadowska,

c) w Bogucinie – Władysław Chojnacki,

d) w Bogusławcu – Jolanta Strzechmińska,

e) w Budzistowie – Marek Kukie,

f) w Drzonowie – Czesław Krupiński,

g) w Głowaczewie – Zbigniew Kałdus,

h) w Karcinie – Czesław Ochnio,

i) w Kądzielnie – Ewa Zygowska,

j) w Korzystnie – Zygmunt Zaborski,

k) w Niekaninie – Jan Karczewski,

l) w Nowogardku – Piotr Elzner,

m) w Nowym Borku – Piotr Rybka,

n) w Obrotach – Katarzyna Szyrwińska,

o) w Przećminie – Zofia Duńczak,

p) w Rościęcinie – Grażyna Staszewska,

q) w Samowie – Renata Kaczmarek,

r) w Sarbii – Magdalena Kusiakiewicz,

s) w Starym Borku – Adam Frankiewicz,

t) w Stramnicy – Marian Kruszewski,

u) w Zieleniewie – Mirosława Folta.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 15% pobranych i terminowo 
odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołobrzeg w terminie 
dwóch dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. po 10, 20, 30 dniu każdego miesiąca, a w miesiącu lutym po 
ostatnim dniu tego miesiąca.

5. Dopuszcza się rozliczanie opłaty targowej 1 raz w miesiącu, na koniec miesiąca, w przypadku, gdy 
wysokość zainkasowanej opłaty w tym miesiącu nie przekracza 200 zł.
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6. Inkasenci mają obowiązek pobierania opłaty targowej na kwitariuszach przychodowych wydanych przez 
Urząd Gminy Kołobrzeg.                                      Inkasenci zobowiązani są do starannego wypełniania pokwitowań 
i prawidłowego naliczania opłaty zgodnie z ustalonymi stawkami, a także wydawania pokwitowań osobom 
wnoszącym opłatę targową.

7. Kwitariusz przychodowy stanowi druk ścisłego zarachowania.

§ 9. Traci moc uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2493 z późn. zm.#) oraz uchwały: uchwała Nr 
XXV/163/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2006 
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej, uchwała Nr XXXVIII/250/09 Rady 
Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2006 Rady Gminy 
Kołobrzeg z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej, uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Kołobrzeg z 
dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, uchwała Nr XV/111/12 Rady Gminy 
Kołobrzeg z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, uchwała Nr XXI/146/12 
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz 
uchwała Nr XXVII/191/13 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie opłaty targowej

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki
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UZASADNIENIE

W związku wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), która zmieniła niektóre
przepisy m.in. w zakresie podatków i opłat lokalnych, pobieranie m.in. opłaty targowej stało się
fakultatywne. Dalszy pobór opłaty targowej wymaga podjęcia w bieżącym roku przez Radę Gminy
stosownej uchwały, która będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ze względu na zmianę w niektórych sołectwach osób pełniących funkcję sołtysa i jednocześnie
inkasenta opłaty targowej, należało wskazać inkasentów z imienia i nazwiska. W tym przypadku
wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy.

Zmieniono niektóre z obowiązujących stawek oraz wprowadzono dodatkowe stawki obowiązujące
przed (do 31 maja) oraz po sezonie letnim (od 1 września) w wysokości 50% obowiązujących
podstawowych stawek.
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