Uchwała Nr XVlll/142/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie
gminy Polanów.

w sprawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.2019.506 ze zm), oraz art. 15 ust. 1, art. 18 pkt 1 lit. A, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U.2019.1170 ze zm .) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych na rok 2020
(MP.2019.738) Rada Miejska w Polanowie uch w a I a co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach .

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości :

1)
2)

3)

przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki i koszów
oraz

sprzedaży

z drobnych pojazdów (rowerów, wózków)

przy

sprzedaży

z:

a)

samochodu innego niż osobowy

- 25,00 zł.

b)

samochodu osobowego

- 18,50

- 2,50

zł.

zł.

przy sprzedaży z namiotu, stolika rozkładanego, łóż ka polowego i innych :
zajęcie

- 5,00zł .

a)

za

powierzchni handlowej do 2 m. kw.

b)

za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy

- 2,50 zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej bez względu na miejsce wystawienia do sprzedaży w następujących
wysokościach:

1) samochodu osobowego - 25,00

zł

2) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 30,00 zł
3) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów - 40,00 zl
4) przyczepy - 15,00

zł

5) motocykla, roweru i motoroweru oraz pojazdu typu quad - 6,00

zł

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.
§ 4.1 Opłatę targową pobiera się w drodze inka sa. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika
Urzędu

Miejskiego w Polanowie, który bezpośrednio pobierze opłatę na targowisku. Dowodem ui szcze nia opłaty

targowej jest wydane pokwitowanie . Pobraną
wie, w tym samym dniu lub w

na s tępnym

opłatę

targowiska dla

handlujących

wpłaca

na rachunek

Urzędu

Miejskiego w Polano-

dniu roboczym.

2. W przypadku imprez organizowanych przez
zamknięcia

inkasent

Urząd

Miejski oraz

ś wiąt kości e lnych

dopuszcza

s ię możliwo ść

z jednotygodniowym wyprzedzeniem oraz powiadomienie zaintereso-

wanych przez wywieszenie inform acji na placu targowym .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi .
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Polanowie Nr XIV /68/15 z dnia 10 li stopada 2015 r. w sprawie określenia
wy so ko śc i

dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatno śc i oraz sposo bu jej poboru na terenie Gminy Po-

lanów oraz uchwała Rady Miej skiej w Polanowie Nr XL/218/17 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniaj ąca uchwałę w
spraw ie wprowadzenia,

określenia wysokości

dziennych stawek oraz poboru

opłaty

targowej na terenie gminy

Polanów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło sze nia w Dzienniku Urzę owym Województwa

Zachodniopomorskiego .
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