
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. 

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.), uchwala się co następuje; 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. 

§ 2. Ustalenia i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent w drodze inkasa, wydając dokument potwierdzający 
wniesienie opłaty targowej. 

§ 3. Opłatę targową pobiera się codziennie niezależnie od okresu czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu. 

§ 4. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, w wysokości: 

1) za zajęcie stanowiska na stołach zadaszonych, za każdy metr kwadratowy stołu plus 70 cm szerokości terenu 
przyległego od strony zajętej przez sprzedającego – 5 zł, 

2) jak w pkt. 1 lecz na stołach niezadaszonych – 4 zł, 

3) na placach utwardzonych i nieutwardzonych, za każdy jeden metr kwadratowy zajętej powierzchni – 3 zł.

§ 5. 1. Do poboru opłaty targowej upoważnia się inkasenta w osobie Pani Bogusławy Żmijewskiej. 

2.  Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso opłaty targowej w wysokości 50 % wartości pobranej opłaty 
targowej, płatne w terminie 14 dni od daty rozliczenia pobranej opłaty. 

3.  Rozliczenia pobranej opłaty targowej inkasent dokonuje w okresach miesięcznych w terminie 14 dni po 
upływie okresu rozliczeniowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia 
zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
z 2003 r., Nr 207, poz. 2923 z późn. zm.). 

§ 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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