
 

§ 4 .  

UCHWAŁA NR III/15/2014 

Rady Gminy Czernikowo z 

dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz  

terminów płatności tej opłaty na Targowisku stałym „Mój Rynek" w Czernikowie 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

Uchwala się, co następuje:  

§1. 

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących 

sprzedaży na terenie targowiska stałego „Mój Rynek" w Czernikowie przy ul. Słowackiego: 

1.1 za sprzedaż płodów rolnych na wyznaczonym stanowisku: 

a) zadaszonym pod wiatą - 4 zł brutto za 1 mb, 

        b) niezadaszonym o powierzchni 2 m x 2 m - 6 z ł  brutto. 

1.2 za sprzedaż produktów przemysłowych i innych na wyznaczonym stanowisku: 

a) zadaszonym pod wiatą - 8 zł brutto za l mb, 

  b) niezadaszonym o powierzchni 2 m x 2 m - 1 2 z ł  brutto. 

1.3  sprzedaż produktów rolnych lub przemysłowych i innych w małych ilościach z ręki, 

 koszyka, wiadra, torby, skrzynki - 2 zł. 

1. Opłata targowa jest opłatą dzienną. 

2. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na miejscu sprzedaży, gdzie opłatę       

                   pobrano. 

3. Maksymalna wysokość dziennej opłaty targowej wynosi 767,68 zł. 

§2. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży. 

§3. 

1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa. 

2. Poboru opłaty targowej należy dokonać gotówką do rąk upoważnionego przez Radę Gminy 

inkasenta za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty, który jednocześnie stanowi podstawę rozliczenia 

inkasenta. 

 

 

 

 



 

Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania na konto Urzędu Gminy w Czernikowie całości pobranej 

opłaty targowej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano poboru opłaty targowej. 

§5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 111/15/2014 

 Rady Gminy Czernikowo  

z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

Opłata targowa jest opłatą pobieraną przez gminę w związku z prowadzeniem handlu  

w wyznaczonych do tego miejscach. Zgodnie z art. 15 i 16 ustawy  o podatkach  i opłatach  

lokalnych  opłatę  targową  pobiera  się    od   osób   fizycznych,   prawnych   i   jednostek 

organizacyjnych   nieposiadających  osobowości  prawnej dokonujących   sprzedaży   na  

targowisku. Należy nadmienić, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 

7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  

w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) maksymalna stawka dziennej opłaty targowej w 2015 r. 

nie może przekroczyć 767,68 zł. Proponowane stawki opłaty targowej mieszczą się w górnej 

granicy stawki. 


