
UCHWAŁA NR XLVII/315/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie 

gminy Chełmża.

 

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

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz.186 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr

102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 15

ust.1 i art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr

249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,

poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej na terenie Gminy Chełmża przy sprzedaży: 

§  2 .  1. Opłatę  targową  można opłacić  w kasie Urzędu Gminy lub u upoważnionych

pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży. 

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.  

3. Opłatę targową należy uiścić przed podjęciem sprzedaży.  

4. Inkasenci dokonują poboru opłaty targowej w gotówce, w formie inkasa.  

5. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci wydają pokwitowanie - dowód wpłaty

w formie blankietów wydanych przez Urząd Gminy Chełmża, stanowiących druki ścisłego

zarachowania.  

6. Pobrane opłaty przekazywane są w okresach tygodniowych na rachunek budżetu gminy.  

§ 3. Kontroli poboru opłat dokonuje Straż Gminna i inspektor ds. wymiaru podatków opłat

lokalnych Urzędu Gminy Chełmża.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr / /09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Chełmża.  

Zgodnie z ustawą  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową

pobiera się  od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających

osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.  

Targowiskami, o których mowa wyżej, są wszystkie miejsca, w których prowadzony jest handel,

w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych,

a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.  

O płatę  targową  pobiera się za każdy dzień sprzedaży, we wszystkich miejscach na terenie gminy,

w których jest prowadzony handel.  

1) z wózka ręcznego, z ręki, kosza, wiadra - 5,00 zł;

2) z samochodu osobowego, straganu, ławy - 15,00 zł;

3) z innych samochodów, przyczep, naczep - 22,00 zł;

4) z samochodów ciężarowych i ciągników rolnych - 25,00 zł;

5) w innych formach niż wymienione w pkt 1- 4 - 25,00 zł.
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