
UCHWAŁA NR I/4/16
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru 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 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

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

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2.  Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Bogusławę Żmijewską.

§ 4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent wpłaca w całości do kasy Urzędu Miejskiego w Pasłęku 
w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% od pobranych kwot opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/94/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej i wysokości stawek 
opłaty targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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Załącznik do Uchwały Nr I/4/16

                                                         Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                         z dnia 29.01.2016 r. 

CENNIK OPŁATY TARGOWEJ

Lp. Wyszczególnienie czynności podlegających opłacie targowej Stawka opłaty targowej
w złotych

1 Przy sprzedaży z samochodu osobowego 10,00

2 Przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką, z wozu konnego 12,00

3 Przy sprzedaży z samochodu dostawczego 13,00

4 Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 20,00

5 Przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą 18,00

6 Przy sprzedaży z samochodu specjalnego lub przyczepy specjalnej 
przystosowanych do handlu obwoźnego lub gastronomii 18,00

7 Przy sprzedaży obnośnej, z kosza, wiadra, skrzynki, ręki 2,00

8 Przy sprzedaży z wyznaczonego stanowiska na stole zadaszonym 5,00

9 Przy sprzedaży z wyznaczonego stanowiska na stole bez zadaszenia 4,00

10 Przy sprzedaży z miejsca prowadzenia handlu umiejscowionego na 
powierzchni gruntu - za każdy 1m2 2,00

11 Przy sprzedaży z namiotu-straganu 8,00

12 Przy sprzedaży w pozostałych niewymienionych przypadkach - za 1m2 2,00
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